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 نقطة تحول كبرى في تاريخ الواليات المتحدة حيث أسست هذه بيرل هاربرتعتبر حادثة   
الحادثة لتوجه جديد في سياستها الخارجية بعد أن ظلت لفترة طويلة تتسم بالعزلة، فقد 

الحلف ا بالحرب العالمية الثانية مرورا بتكوين بدأت تنخرط بقوة في الشؤون العالمية بدء
كادت أن تدخل في حرب عالمية ثالثة مع اإلتحاد لتدخل في فيتنام، واألطلسي وإلى ا

عرف بالحرب الباردة، و شهدت عالم يعيش ثنائية قطبية في ظل ما السوفياتي حيث كان ال
سقوط جدار برلين انتهى مع نهاية الثمانينات و، وبقية دول العالم خالله استقطابا كبيرا 

هكذا شهد سمالية وزوال المعسكر الشيوعي، ورالية الرأهذا الصراع بانتصار العقيدة الليب
تغيرات ، وقد واكب ذلك تحوالت واليات المتحدة بالسيطرة األحاديةالعالم استفراد الو

أثرت على المستويين النظري متغيرات جديدة أدت إلى ظهور فواعل وعوامل وكبرى 
ديدة أو على مستوى تحاول تفسير هذه الظواهر الج المعرفي بتطوير دراسات نظرية

  .تطور االهتمامات والقضايا ذات الطابع العالمي
   :التعريف بالموضوع

ا السياسات الخارجية مثار الضوء على أحد أكثر تسليطإن هذا الموضوع يأتي ليحاول    
ارجية األمريكية والتي أصبحت الحوارات حيث األمر يتعلق بالسياسة الخللجدل والنقاش و

التدخالت حيث تتميز سياستها بالتعقيد والتداخل وكثافة االهتمامات و ،بير باهتمام كىتحض
 على هذه السياسة ستركزالدراسة ه ذهالتوجهات فإن ، ولكثرة هاته التدخالت والخارجية

تجاه منطقة تعتبر حساسة بالنظر إلى قربها اإلقليمي من الواليات المتحدة وهي منطقة 
 الشهير خاضعة للنفوذ األمريكي الذي مونروحسب مبدأ  والتي ظلت ب،أمريكا الالتينية

كما أن الدراسة يتيح لها حق مراقبة وحماية المنطقة من أي تدخل خارجي قد يستهدفها ،
ة وهي فترة ما بعد الحرب  سياسة الواليات المتحدفي أهمية ستركز على الفترة األكثر 

هكذا فمن م الواليات المتحدة للعالم و تزع، وكما ذكرنا فإن هذه الفترة عرفت بدايةالباردة
على سياساتها هذه األحادية وما تتطلبه من قدرات ووسائل وأهداف نعكس تالطبيعي أن 

واهتماماتها الخارجية، وهنا البد اإلشارة إلى أن التحول من الطابع األيديولوجي للصراع 
على استغالل الفرص إلى منطق التنافس االقتصادي الكبير القائم خالل الحرب الباردة 

 جورج بوش األبوالموارد من خالل عصر العولمة والنظام الدولي الجديد الذي بشر به 
ولذا فإن هذه التي تعد أمريكا الالتينية أحد أهم ركائزها مس أيضا مناطق االستقطاب و
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السياسة الخارجية األمريكية تجاه دول أمريكا الالتينية أهداف عرفت تحوالت في الفترة 
 حيث وبعد أن كانت تركز على الجانب األمني الحتواء الجديدةالمرحلة معطيات وتتناسب 

 االقتصادية منها والسياسية مع تطوير ،النفوذ الشيوعي أصبحت تهتم بمختلف األبعاد
  .االستراتيجيات حول االهتمامات والتهديدات األمنية التي تطرحها المنطقة 

 انطرحياألرجنتين وع الواليات المتحدة والبرازيل فالمكسيك لها مشاكل حدودية م   
تهريب المخدرات ودولتا  دول كبرأاقتصادية ،كما أن كولومبيا تعتبر  واهتمامات قضايا

 هذا باإلضافة إلى كوبا ،فنزويال وبوليفيا ترفعان شعار التحدي العلني للسياسات األمريكية
  . مريكية كبيرة في شؤونها الداخليةومجموعة دول أمريكا الوسطى والتي عرفت تدخالت أ

   :أهمية الموضوع
مريكية إن أهمية الموضوع تكمن في كونه سيسلط الضوء على السياسة الخارجية األ   

ذلك تجاه منطقة مهمة على األقل أمريكيا خاصة بعد نهاية القطب األوحد في العالم و
الشرقي حيث ستعمل  أين كانت بعض دولها محسوبة على المعسكر ،الحرب الباردة

الدراسة على تتبع وتفسير استراتيجيات الواليات المتحدة للتعامل مع هذه الدول، كما أن 
في ترة طويلة منطقة نفوذ أمريكية، وظلت لفنطقة تعرف الكثير من التناقضات وهذه الم

تمرير  وكثير من المرات عرفت تدخالت عسكرية لقلب أو تثبيت أنظمة حكم معينة
  .ون غيرهاسياسات د

إن تركيبة تلك المنطقة شديدة التعقيد، فقد عرفت موجة من الديمقراطية بعد سلسلة    
، إال أن هذا التطور على المراحل السابقةالعسكرية خالل واالنقالبات الديكتاتوريات 

االجتماعي فهي تضم دوال تعد  و االقتصادييينالمستوى السياسي لم ينعكس على المستو
أن هذا رغم  ، العالم بالرغم من توفرها على ثروات طبيعية هامة كالبترولمن أفقر دول

  . كالشيلي والبرازيل حققت نجاحات اقتصادية ملفتةبعض الدولبها 
تعد المنطقة من أكثر مناطق و، رف ظهور مصادر تهديد جديدة لألمنالعالم يع   إن 

 ع رقعة العنف والجريمةلمثل هذه المصادر كتجارة المخدرات واتساالعالم انتشارا 
مما  استقرار المنطقة ومن شأن هذه الظواهر تهديد،...المنظمة والهجرة غير الشرعية

  .سينعكس بشكل مباشر على وضع ومصالح الواليات المتحدة
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قبل  انتقادات من واجهالسياسة األمريكية في المنقطة تبحت في اآلونة األخيرة لقد أص   
لذا ستحاول الدراسة فهم أسباب هذه االنتقادات ، وليالدوالرأي العام المحلي و

واالستراتيجيات األمريكية لتحسين وتصحيح األوضاع خاصة في ظل سيطرة العديد من 
  .األحزاب اليسارية على الحكم في المنطقة

وهكذا فأهمية الموضوع تكمن في محاولته معالجة قضايا السياسة الخارجية التي    
" الواليات المتحدة" الجديدة بالتركيز على سياسات الدول الكبرى أضحت تطرحها المرحلة

بكل ما تحمله هذه الثنائية من خصوصيات يمس جانبا " أمريكا الالتينية"تجاه دول الجنوب
  . منها المراحل التاريخية والجانب اآلخر العوامل الموضوعية والمصلحية

  : اإلشكالية

ات المتحدة تجاه أمريكا الالتينية تعني محاولة فهم للواليإن دراسة السياسة الخارجية    
االنشغاالت والتساؤالت التي تدور في ذهن صانعي القرار قبل وضع أي إستراتيجية  
تجاه المنطقة والتي ستعني في وقت الحق قرارا سيتبع أساسا بالتنفيذ بعد الموافقة 

االنشغاالت هي محاولة   إن هذه،والمصادقة عليه من مختلف الهيئات المخولة  قانونا
حول مختلف عناصر األهمية وترتيبها ودراسة وتحليل واختيار البدائل لرسم تصور 

  .للوقوف على أنجعها مع مراعاة الظروف وكل العوامل المحيطة بالقضايا محل االهتمام
لقد أدت نهاية الحرب الباردة بالسياسة األمريكية إلى إعادة نظر شاملة تحاول فهم    
وضاع الجديدة وبالتالي التكيف معها من خالل فحص مختلف الترتيبات والخيارات األ

  .والتي ستنتهي بوضع األهداف والتصورات المناسبة لتحديات المرحلة الجديدة 
  : وبالتالي فالسؤال الرئيسي المطروح 

 ما السياسة الخارجية األمريكية تجاه أمريكا الالتينية في فترةوأولويات ما هي أهداف 

   ؟ بعد الحرب الباردة
التي تحاول تفكيك االنشغال تندرج تحت هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية و

   : الواسع الذي سيعالجه السؤال الرئيسي
هي العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية األمريكية وما أهدافها العامة في  ما -

  ؟فترة ما بعد الحرب الباردة 
  ؟ورت السياسة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية منذ استقالل الواليات المتحدةكيف تط –
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 تاإلداراما هو ترتيب أولويات السياسة األمريكية تجاه المنطقة من خالل تعاقب  –
  ؟الحادي عشر سبتمبرالرئاسية وتطور األحداث خاصة بعد أحداث 

لالتينية وكيف تعاملت الواليات ما هي أسباب تراجع المكانة األمريكية في أمريكا ا –
  ؟المتحدة مع هذه األوضاع 

   ؟ما مستقبل العالقات األمريكية مع دول أمريكا الالتينية في ظل المتغيرات الراهنة-
   : فرضيات الدراسة

تستدعي وضع جملة من الفرضيات والتي يمكن إخضاعها إن اإلجابة على هذه التساؤالت 
  :أو ضعفها في معالجة هذه اإلشكالية وهي كالتاليلالختبار الكتشاف مدى صحتها 

إن انفتاح النظام السياسي وعراقة الممارسة الديمقراطية تتيح للعديد من األطراف لعب  -
  .أدوار مهمة في صنع السياسة الخارجية األمريكية

في أثر تعاقب الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السلطة في رسم سلم األولويات  -
سيطرة  بين تغليب األهداف االقتصادية والذي يتحركوبعد الحرب الباردة  ةالمنطق

  . األجندات األمنية
عدم انعكاس التطورات السياسية واإلصالحات االقتصادية باتجاه تحسين أوضاع إن  -

  .شعوب المنطقة سبب تراجع مكانة الواليات المتحدة ورفض سياساتها 
ية األخرى في المنطقة خاصة في الجانب االقتصادي  قد يؤثر تزايد نفوذ القوى الدول-

باتجاه إعادة النظر في السياسة األمريكية ومحاولة تصحيح األوضاع ابقاءا لمكانتها 
  .التقليدية

  : منهج الدراسة

إن المنهج يعتبر طريق الوصول إلى الدراسة العلمية الصحيحة وإحدى الوسائل التي ال    
 التساع مجال هذا البحث سواءا من الناحية الزمنية بتطرقه  ونظرا،يقوم البحث بدونها

 أو من الناحية الجغرافية بتركيزه على سياسة الواليات المتحدة ،لفترة طويلة نسبيا ومتميزة
تجاه منطقة واسعة ومتعددة الدول المختلفة األهمية والوضع بالنسبة للسياسة األمريكية، أو 

إدراج مختلف األهداف واالهتمامات المنوطة بعمل من الناحية الموضوعية من خالل 
 ولهذا فقد احتاج البحث من وجهة نظرنا توظيف نوع ،صانع القرار في السياسة الخارجية

 الذي يقوم على استعمال أكثر من منهج واحد لمحاولة االقتراب من التكامل المنهجيمن 
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 الذي أعادنا التاريخيإلى المنهج  ولذا فقد كانت الحاجة ،الظاهرة واإلشكالية محل الدراسة
إلى مختلف التطورات التي عرفتها السياسة األمريكية في المنطقة ومحاولة ربطها 
بالظروف التي كانت سائدة على مختلف المستويات لتجاوز مجرد سرد الوقائع واألحداث 

لزمني كما حاولنا من خالل هذا المنهج التركيز على مرحلة الحرب الباردة الرتباطها ا
من  لدوره في دعم الدراسة المقارنالمباشر بالمرحلة محل البحث، وقد استعمل المنهج 

على رصد أوجه التشابه واالختالف والتداخل والعناصر المتحكمة في ذلك سواءا خالل 
 أو تجاه المنطقة الالتينية ، دراسة السياسة الخارجية األمريكية في أهدافها العامةمستوى

لباردة لعهدتين مختلفتين من حيث التوجه الحزبي، أو القيام بنفس الوظيفة بعد الحرب ا
، كما تطلبت طبيعة الموضوع استخدام المنهج الظروف واألوضاعمراعاة لتغير 

 كشكل من أشكال االختزال الرياضي لحاجة الباحث في دعم تعامله مع اإلحصائي
األدق داللة مع مراعاة  جوانب الموضوع من خالل المعطيات الرقمية األكثر وضوحا و

  .المراجعة والتصويب والجدة والتفسير
   :أسباب إختيار الموضوع

  : موضوعية أخرى أسباب اختيار الموضوع في مجموعة أسباب ذاتية وتتلخص و   
  : ية ـاألسباب الذات- أ

 مجموعة من التساؤالت حول هذه المنطقة من العالم خاصة في عالقاتها طرحتلقد    
العالم  حيث األمر يتعلق بالدولة األولى في لواليات المتحدة وتعامل هذه األخيرة معها،با

الكثير من المشاكل والصعوبات على مختلف المستويات مع مجموعة دول ظلت تعاني 
، كما أن االستعمارين االسباني والبرتغاليرغم أنها قديمة العهد باالستقالل والتخلص من 

ردة ت والدراسات أضحت تركز على مرحلة ما بعد الحرب الباالعديد من االهتماما
ن  بعض دول هذه المنطقة عرفت إ، ومن جهة أخرى فوالتحديات التي أصبحت تفرضها

نعكس ذلك على أوضاع شعوب بعض من االنتعاش على مستوى اقتصادياتها دون أن ي
ل حيث لها بعض ، كما أن هناك بعض الحوافز للعمل مع هذه األنماط من الدوالمنطقة

أوجه الشبه في بنياتها االقتصادية وهياكلها والصعوبات التي تعاني منها مع الجزائر ومن 
 االفتراضات نالوصول إلى نوع ممن العالم شأن دراسة أوضاع هذه المناطق 

  .  االستنتاجات حول األوضاع العامة لدول الجنوب و
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  :األسباب الموضوعية -ب

بالتالي من يكية تثير العديد من التساؤالت واالنشغاالت و األمرن السياسة الخارجيةإ   
ظلت  خاصة تلك المنطقة التي ،األهمية محاولة فهم هذه السياسة تجاه مختلف المناطق

األخرى  من بين أهم األسباب الموضوعية هنكما أ ،ساحة نفوذ للسياسة األمريكيةتعتبر 
ه المنطقة هذب المتعلقة حيث أن الدراسات ،لمحاولة االبتعاد عن المواضيع كثيرة التناو

أيت أن أحاول هكذا ارتوفي بحوثنا خاصة على المستوى المحلي، الجغرافية قليلة جدا 
لكنها واالقتصادي والدراسة إلى نماذج تعرف نوعا من االنفتاح السياسي االنتقال بالبحث و

رة رغم معرفتي المسبقة  االقتصادية الكبيالتبعيةفي الوقت ذاته تعاني من التخلف و
بصعوبة المهمة، وألن األمر يتعلق بسياسة الدول الكبرى تجاه مناطق نفوذ تقليدي تنتمي 
إلى عالم الجنوب فمن شأن هذا النوع من الدراسات أن يعطي نظرة على ميكانيزمات 
وعناصر التفاعل من خالل البحث والتعمق في األسباب والوسائل والعوامل المختلفة 

  .حكمة في صياغة ورسم هذه السياسات المت
  : البحثخطة 

ثالثة بتوظيف  قمتواإلجابة على مختلف األسئلة التي يطرحها لدراسة هذا الموضوع    
باإلضافة إلى فصل تمهيدي يكون مدخال لبعض المفاهيم المتعلقة بموضوع  ،فصول

الدولية مع نهاية السياسة الخارجية عموما ونظرة على التحوالت التي عرفتها الساحة 
            .على مختلف األصعدة كتعريف أولي للمرحلة محل الدراسةينات الثمان

السياسة الخارجية األمريكية بشكل عام من  في الفصل األول التطرق إلى    فحاولت
خالل جذورها وخلفياتها الفكرية والنظرية ومختلف العوامل والفواعل المؤثرة في صنع 

ما بعد الحرب مرحلة  التركيز على األهداف والتوجهات التي عرفتها هذه السياسة مع
 ومدى تأثر ذلك ،الباردة من خالل تعاقب الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السلطة

باألحداث والتطورات التي شهدتها الواليات المتحدة والعالم خاصة مع مطلع األلفية 
   .الحادي عشر سبتمبرالجديدة وأحداث 

أهداف السياسة األمريكية تجاه أمريكا  الالتينية من ا الفصل الثاني فسيتطرق إلى  أم  
بدءا االهتمامات التي طرحت على األجندة األمريكية خالل تناول مختلف األولويات و

 بالتركيز على مرحلتيبجانبها التاريخي، ثم ما عرفته هذه السياسة خالل التسعينات 
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ون إغفال اإلشارة إلى مميزات مرحلة بوش األب ونهاية دجورج بوش االبن وكلينتون 
وفي كل هذه المراحل سيتم التطرق خاصة إلى الجوانب  عهدته مع بداية التسعينات،

  .االقتصادية واألمنية والسياسية 
وسيكون الفصل الثالث محاولة لالقتراب من عالقات الواليات المتحدة المباشرة مع    

 على أسس موضوعية تتعلق بوزنها كالبرازيل والمكسيك أو على دول بعينها تم اختيارها
خلفية التطورات التي حصلت فيها كهايتي أو بسبب أثر الجانب التاريخي في عالقتها 

 وسيدعم هذا الفصل بالتعرف على طبيعة وأقطاب المنافسة ،بالواليات المتحدة ككوبا
حاول ى مبحث تقييمي عام وآخر يالدولية للمكانة األمريكية في المنطقة باإلضافة إل

، كما أن العمل سيدعم بمقدمات واستنتاجات لكل فصل استشراف مستقبل هذه السياسة
ومداخل وإسهامات نظرية و ستكون في األخير خاتمة تحاول استخالص مختلف النتائج 

   .المتوصل إليها
  : تاستعمال األدبيا

سبق ذكره يحضى بمتابعـة ودراسـة       إن موضوع السياسة الخارجية األمريكية وكما          
العديد من المهتمين والمختصين لما لهذه السياسة من ميزات وسـمات وتـأثيرات علـى               
المستوى الدولي خاصة في السنوات األخيرة وما أضحت تثيره هذه السياسة مـن جـدل               
ونقاش حول مختلف العوامل والفواعل المسؤولة عن صنعها وصياغتها وتنفيذها ولذا فقد            

 بهـذا الموضـوع عمومـا     اهتمت  وأدبيات  لى مراجع   إنجاز هذا العمل االستناد     إ لب  تط
لسياسة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية على وجه الدقة ، فقد حاولت أن أجمـع األهـم                وبا

. ممن أتيح لي مع مراعاة أهمية وقيمة األكاديميين والمختصين أصحاب هذه المراجع     منهم  
 االستناد القول بالنسبة لموضوع السياسة الخارجية عموما فقد تم         عينة منهم يمكن   وبإعطاء

 ،أما السياسة الخارجية    لويد جنسن وكريس براون ومحمد السيد سليم       كتابات كل من     إلى
 كميرشايمر وولت وروبرت   فقد دعم الموضوع بأفكار منظري العالقات الدولية         األمريكية

روبـرت ليبـر وشـارلز كيغلـي        مـن    وآراء كل    جيرفيس وكيوهان وأليسون وكامبل   

   .زبغنيو بريجنسكي واالستراتيجي المعروف وفرانسيس فوكوياما
ـ    وتأتي كتابات كل من       والمختـصة   ام وبرانـت سـكوكرافت    ويسلي فراير وبوب غراه

وغيرهم لتغطـي عناصـر     ... ماريا كريستينا روزاس  بالشؤون األمنية ألمريكا الالتينية     
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ألمريكية تجاه أمريكا الالتينية ، هـذا باإلضـافة إلـى           الموضوع  فيما يخص السياسة ا     
مقوالت الرسميين من الرؤساء والمسؤولين ،وبعض التقارير الصادرة عن مراكـز فكـر       

  .وهيئات رسمية مختصة بشؤون المنطقة 
 :الصعوبات  

 كل بحث ال يخلو من صعوبات حيث يتفاوت حجم هذه الصعوبات ومدى تأثيرهـا                  إن
بطبيعة الموضوع نفسه مـن     يتعلق  جزء   وأهم ما واجهني منها      ،ث وقيمته على مسار البح  

حيث الحيز الزمني والجغرافي الكبير الذي يحاول تغطيته باإلضافة إلـى عـدم وجـود               
عدا بعض   ،دراسات حول المنطقة على المستويين المحلي واإلقليمي في حدود ما أعرف          

عوبة الحـصول علـى المراجـع والكتـب         ، أما الجزء الثاني فيتعلق بص     المقاالت القليلة 
شؤون أمريكا الالتينية وخلو مكتباتنا منها لعدم االهتمام بهذه المنطقة وبالتـالي            بالمختصة  

اللجوء إلى المراجع باللغات األجنبية والتي تخلق بعض الصعوبات كعدم سهولة الحصول            
رقه ذلـك مـن جهـد       عليها من جهة ومشاكل الترجمة والنقل إلى اللغة العربية وما يستغ          

  . ووقت من جهة ثانية 
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  مدخل مفاهيمي لتحليل السياسة الخارجية: المبحث األول 

من العسكري، ورصـد التطورات    لقد ظلت دراسة السياسة الخارجية تهتـم بقضايا األ
التاريخية لسياسات الدول ومحاولة فهمها، حيث كانت تقتصر الدراسة على حاالت منفردة 
مع التعمق، ومع التغيرات التي حصلت عرفت السياسة الخـارجية تطـورات وتحوالت 
كبيرة شأنها شان بقية فروع العلوم االجتماعية خاصـة على مستوى الموضوعـات التي 
أصبحت تطرح حيث أضحى تحليل السياسة الخارجية وفهمها  يتطلب اإللمام بزوايا عديدة 

  .لهذا الموضوع 
  مفهوم السياسة الخارجية: المطلب األول 

    لقد تعددت التعاريف التي أعطيت للسيـاسة الخارجية وذلك نظـرا لتعدد المكـونات 
ئل والتوجهات والمحددات واألدوار من والعناصر التي تدخل في تركيبها كاألهداف والوسا

جهة، والى التداخل الكبير بينها وبين بعض المفاهيم األخرى كالسيـاسة العامة والعالقات 
  .الدولية والدبلوماسية واإلستراتيجية من جهة ثانية

   إن السياسة الخارجية هي عملية صياغة وصناعة مجموعة سلوكيات للدولة تجاه 
اءا على تحديد ووصف مسبـق ودقيق لمجمـوعة من األهداف عالمها الخارجي بن

واألولـويات واإلجراءات والتي تؤثر بشكل مباشر على فاعلية السياسة الخارجية وتعمل 
 على أنها مجموعة "James Rosenau" جيمس روزنو على توجيهها،ويعرفها

ا للمحافظة على التصـرفات السلـطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخـاذها الحكومات إم
  .1الجوانب المرغوب فيها في البيئة الدولية، أو لتغيير الجوانب غير المرغوبة 

   وهي أيضا  مجموعة من التوجهـات تتألف من مواقف وإدراكات وقيم تمليـها 
الخبـرة التاريخية والظروف اإلستراتيجية والتي تميز الدولة في السياسة الدولية 

  . والطموحات الكبرى للمجتمعات والمتأصلة في التقاليد
   ويتداخل تعريف السياسة الخارجية مع بعض المفاهيم األخرى حيث تعتبـر كال من 
الدبلوماسية واإلستراتيجية أدوات لتنفيذ السياسة الخارجية، تعتمد األولى على اإلقناع بينما 

ا يسعى لتحقيق  ينطوي عمل الثانية على استخدام وسائل أخرى قد تكون عسكرية، وكالهم
  أهداف السياسة الخارجية بأقل تكلفة ممكنة، وبالتالي فنجاعتهما تنعكس بشكل ايجابي على

                                                
 .11.،ص)2001دار الجيل،:،بيروت2الطبعة (تحليل السياسة الخارجيةمحمد السيد سليم، – 1
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  .السياسة الخارجية وقصورهما يؤدي إلى ضعف السياسة الخارجية وتبعيتها

   ويعتبر مجال العالقات الدولية أوسع وأشمل من مجال السياسة الخارجية لوجود عوامل 
رى ولذا فهي تتشكل من مجموع السياسات الخارجية للدول، حيث تحضر وقوى مؤثرة أخ

السياسة الخارجية داخل إقليم الدولة لتحقيق أهداف خارجية محـددة، أما العالقات الدولية 
فهي تقع خارج إقليم الدولة ولتحقيق أهداف عامة، فعلم العالقات الدولية يعنى بما هو كائن 

  .1 بما يجب أن يكون أما السياسة الخارجية فتعنى
وهناك عالقة بين السياسة الخارجية والسيادة  فالدولة التي ال تملك سيادة تامة ال    

تمارس سياسة خارجية محبذة ومعينة، وعمـليا كلما زادت التبعية يتقلص مجال السياسة 
ة الخارجية كنتيجة آلية لتقلص مجال السيادة كمـا أن الدول القوية تسيطر على السياس

  . الخـارجية للدول التابعة لها 
التداخل الكـبير بين السياسة " Howard H. Lentner "هاورد ليتنر   ويظهر 

الخارجية والسياسة العامة حيث أن المواطنين لهم اهتمامات باالتجاهات البيئيـة العالمية 
نفطية في والتي قد تكون لها تأثير مباشر على حياتهم الخاصة، ويسرد مثال األزمـة ال

 بين العرب وإسرائيل حيث تحركت الكثير من الدول 1973السبعينات على إثر حرب 
إلى الواليات المتحدة للتدخل حين أضحى وضـعهم االقتـصادي " اليابان وأوروبا خاصة"

  . 2ومستويات معيشتهم متأثرة باألحداث الدولية 
ائل يمكن القول أن األهداف    وبالتطرق إلى مخرجات السياسة الخارجية من أهداف ووس

تسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالح القومية، وتراعى إمكانات الدولة في وضع األهداف 
وهي تختلف بحسب القيمة واألهميـة فحماية األمن القومي للدولة بمفهـومه الواسع يعتبر 

ألهمية أولوية كبرى تسخر لها كافة القدرات، بينما تتدرج األهداف األخـرى من حيث ا
على أساس رؤية كل دولة وأوضاعها كزيادة الثراء االقتصـادي والعمل على نشر ثقافة 
وتراث الدولة في الخارج، ولتحقيق أهداف الدولة من خالل سياستها الخارجية فهي تسعى 
الستخدام العديد من الوسائل أهمها الدبلوماسية والقوة العسكرية واألدوات االقتصادية كما 

  إلى أساليب أخرى كالدعاية وأعمال التجسس، إن مـدى توفر هذه الوسـائل يتيح قد تلجأ 

                                                
 .421.ص) 1985منشاة المعارف،:اإلسكندرية (لعالقات السياسية الدوليةأصول امحمد نصر مهنا، .فتحية النبراوي– 1

-2 Howard H. Lentner, "Public Policy and Foreign Policy: Divergences, Intersections, Exchange", Review of 
Policy Research, Volume 23, Number 1 (2006),p.171. 
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  .للدولة حرية وقدرة أكبر على تنفيذ أهداف السياسة الخارجية 
 ولذا فإن نشاط أي    إن السياسة الخارجية تعني لعب الدولة ألدوار على المسرح الدولي

 للدور المفترض أن تقوم بـه وقد يكون دولة في العالقات الدولية يحدد إدراكها وتصورها
للدولة أكثر من تصور لدور معين حسب العالقات التي تقيمـها في النظـام الدولي، كما 
أن الدور قد يتغير مع مرور الوقت ومع حدوث تحول في القيـادة السياسية سـواءا على 

Karl Holsti"هولستي كارلمستوى األشخاص أو االتجاهات، ويرى  ناع  أن ص" 
السياسة الخارجية يميلون إلى إدراك تصور لعدة أدوار في نفس الوقت حيث تتداخل 

، ومن أمثلة األدوار التي قد تتبناها 1عوامل داخلية وخارجية في صناعة هذه االدوار
الدولة كسياسة رسمية حامي المنطقة كدور الواليات المتحدة في أمريكا الالتينية، والمحب 

ن حلـفائه والحليف الموثوق، والنموذج أو قلعة الثورة الذي قامت به للسالم والمتميز ع
  ....2كوبا من خالل تأييدها للحركات الثورية ومحاولة تصدير نموذجها الشيوعي 

   ومن جانب آخر تتطلب دراسة السياسة الخارجية فهم التوجهات الرئيسية لتلك السياسة 
ارية المتماثلة، كاالنعزال بالحد من تفاعل الـدولة أو أنماطها والتي تعني تلك الوقائع التكر

  . أو عدم االنحياز أو لجوء الدولة إلى سياسة إنشاء ودعم األحـالف*الخارجي أو الحياد 
  صنع السياسة الخارجية: المطلب الثاني 

   إن صنع السياسة الخارجية يتطلب دراسة مختلف العوامل والمحددات المؤثـرة بشكل 
ر مباشر في صنع هذه السياسة، وتـبدأ هذه العـملية عندما يواجـه مباشر أو غي

المسؤولون موقفا معينا كأزمة دوليـة مفاجئة وبالتالي يكون القرار هنا اخـتيار لبديل من 
البدائل بناءا على توافر معلومات معينة تتعلق بالبديـل ثم يتخذ القرار الذي يفتـرض أنه 

أقل قدر ممكن من الخسائر ، وتجـدر اإلشارة إلى أن وسائل يحقق أكبر قدر من المزايا و
اإلعالم المتطورة أصبحت اليوم مصدرا مهما للمعلومات وتساهم إلى حد كبير في دراسة 
  وتقدير البدائل المتعلقة بالقرارات كما أنها تساعد في إقـناع الجماهير بقـرارات السياسة 

  تأثيرهم  فيه كما تعمل على نقل مواقـف الجماهير أي تفاعلهم مع النظام القائم و الخارجية
                                                

-Lisbeth Aggestam "Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy ", ARENA Working       1  
htm.8_99wp/publications/no.uio.arena.www://http :in,8/99WP , Papers   

 . 175-172.،ص ص)1985دار الكتاب العربي،:بيروت (النظرية في العالقات الدوليةناصيف يوسف حتي،-2
: وهو قرار تتخذه الدولة بإرادتها ولها نظامها القانوني الذي يشمل حقوقا وواجبات، أنظر            ) 1908-1899(اقيات الهـاي نشأ هذا المفهوم في اتف    *

  .169-167.،ا����� ����،ص صناصيف يوسف حتي
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إلى صانعي القرارات، وتعتبر المحددات مجموعة العوامل الموجهة للسياسة الخارجية 
التي يرتبـط بها صانع القرار وتمنحه حرية واسـعة الختيار البدائل ونقصها يقيد من 

 وهذه العوامل والمحددات حريته وبالتالي يؤثر مباشرة على فـعالية القرارات المتخذة
 فإن محددات جونسونمرتبطـة بالبيئتين الداخلية والخارجية والبيئة النفسية، وكما يرى 

السياسة الخارجية تقبع في خلفية عملية صنع هذه السياسة مؤثرة على معظم خيارات 
  .1صانعي القرار

ئة المحليـة وهي    وتعتبر البـيئة الداخلية مجمـوعة العـوامل التي تنشأ عن البي
متعـددة كالجغـرافية والبشرية ووفـرة أو ندرة الموارد االقتصـادية ومختلف العوامل 
المجتمعية والثقافية، وتتضمن البيئة الخارجية بنية النسـق الدولي والحوافز والسلوكـات 
ب والتفاعالت الناشئة على المستـوى الدولي والتي تتطلب ردود أفعال بشأنها، كما تلعـ

الخصائص النفسية والشخصية لصناع القرار من اتجاهات وميوالت دوراً مهما في التأثير 
  . على عملية وضع السياسة الخارجية

   إن عملية فهم صنع القرار السياسي للدولة تنطوي على معـرفة طبيعة النظام السياسي 
في حجـم األدوار الحاكم ودرجة التطور الديمقراطـي واالنفتاح السياسي وذلك للـبحث 

الفعلية وليست الرسمية المنصوص عليها في وثائق الدولة، حيث إنه وبالرغم من وجـود 
المؤسسات الرسمية لصنع وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية كالسلطة التنفـيذية من وزارة 
الخارجية والمؤسسة العسكرية والسلطة التشريعية وغيرها، إال أنه قد يكون صانعوا 

ر الفعليون هم جماعات مصالح سـواءاً المنضوون تحـت األحـزاب أو الممثلون القرا
،ويجادل بعض المختصين حول ... لمختلف المصالح االقتصادية والتجارية واإليديولوجية 

فـعالية السياسة الخارجية أن األنظمة المغلقة أكثر فعالية من األنظمة الديمقراطية وذلك 
ية، ولقلة الضغـوط مما يوفر سرعة وسهولة في اتخاذ للسـرية المتبعة والمركز

القرارات مع ضمـان اإلذعان للخيارات وذلك بتجاهل أصوات المعارضة، بينما يرى 
المعارضون لهذا الرأي أن األنظمة المغلقة تفتقد إلى روح االبتكار والمبادرة، حيث تميل 

  دارة التفاوض والعملية الدبلوماسيةالمجتمعات المتقدمة إلى انتخاب الكفاءات القادرة على إ

                                                
الملـك سـعود ،     عمادة شؤون المكتبات جامعة     :الرياض(محمد بن احمد مفتي،محمد السيد سليم     :،ترجمةتفسير السياسة الخارجية  لويد جنسن، –1

  .317.، ص)1989
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بشكل فعال كما أن االنفتاح يشرك العديد من األطراف مما يؤدي إلى توفير المعلومات 
  .1الالزمة واختيار البدائل المناسبة 

   وتمر عملية صنع واتخاذ وتنفيذ القرارات بمراحل متعددة تبدأ بعملية جمع المعلومـات 
ه المعلومات في ظل العقائد والخبرات السابقة، ثم تأتي مرحلة المتعلقة بالحافز وتفسير هذ

دراسة البدائل المتاحة وتقييمها، لتأتي مرحلة إعالن القرار وتنفيذه أي ترجمة القرار إلـى 
الواقع العملي من خالل أفعال ونشاطات وبرامج عمل ملموسة سواءا كان هذا القرار في 

  .ا مرحلة ردود األفعال والتقيـيم واستخالص النتائجإطار الفعل أو رد الفعل وتأتي بعده
   وقد حاول الكثير من العلماء والمهتمين بالسياسة الخارجية وضع نمـاذج ونظريات 
لفهم عملية صنع القرار السياسي بهدف فهم السلوك الخارجي ومختلف العوامل 

لمحاوالت بتطور والمتغـيرات المؤثرة في عملية صياغة القرارات، وقد اقترنت هذه ا
النظريات العامة في العالقات الدولية والتي اعتبرت الدولة فاعال أساسيا وقد كان أصحاب 
هذه الـنظريات من العلماء السلوكيين األمريكيين الذين بدأوا العمل في هذا المجـال في 

، ومن أمثلة هذه المحـاوالت كان نموذج اتخاذ القرار 2خمسينيات القرن العشرين 
 ونموذج السياسة الخارجية لغراهام أليسون والنماذج التحليلية يتشـارد اسنايدارلر

 وغيرها من النماذج التي حاولت التوصل إلى الفهم الدقيق *المقارنة لجـيمس روزنو
لمختلف القوى والعوامل الثابتة والمتغيرة والمتداخلة التأثير والتي يشكل تفـاعلها 

 ولدعم بنائها النظري فقد عملت هذه النماذج على الجمع مجموعة القـرارات الخارجية،
بين عدة متغيرات ومستويات للتحليل من البيئة الداخلية بمخـتلف مكوناتها وعناصـرها 
إلى البيئة الخـارجية على تعدد نظـمها وبنياتها إلى عامل البيئة النفسية مع اإلعطاء 

  . ت على أوروبا وأمريكا الشماليةاألهمية لعنـصر اإلدراك وقد ركـزت هذه الدراسا

                                                
 .128-126.لويد جنسن،مرجع سابق،ص ص–1

Chris Brown, Understanding International Relations, ( Second Edition , New York: Palgrave publishers,-2 
2001), p.76. 

 :لمراجعة هذه النماذج انظر*

دار كاظــمة للنــشر     :  بيروت (وليد عبد الحي  :، ترجمة بة في العالقات الدولية   النظريات المتضار  جيمس دورتي، وروبرت بالستغراف ،       -
منـشورات  : ، الكويـت  1ط (دراسة تحليلية مقارنة:،نظريات السياسة الدولية إسماعيل صبري مقلد    : و. )1985والمؤسسة الجامعية للدراسات  

دراسة النماذج والنظريات التي قدمت لفهم وتحليـل        :سية المعاصرة النظرية السيا عادل فتحي ثابت عبد الحافظ ،     : وأيضا.)1982ذات السالسل، 

  .، ناصف يوسف حتي ، مرجع سابق و) .2000الدار الجامعية،:االسكندرية (  ،عالم السياسة
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  أبرز التحوالت الدولية بعد نهاية الحرب الباردة: المبحث الثاني

   لقد عرف عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة تحوالت كبيرة، وقد مست هاته التحوالت 
والتطورات مجموعة من القضايا، حيث شمـلت الجانب التنظـيري ببـروز نظـريات 

ة حاولت تفسير الظواهر الدولية بعدما فشلت النظريات التقليدية للعالقات ومقاربات جديد
الدولية في مواكبة الحركية المتسارعة التي أصبحت تميز المجتمع الدولي، حيث إن هذه 
الحركية أثرت باتجاه ظهور الكثير من العوامل على عكس ما كان سائدا، أشرت كلـها 

ة على جداول أعمال المؤتمـرات والملتقيـات لبروز تحديات كبرى أصبحت تطرح بحد
الجهوية والدولية، وأضحت المشاكل تأخذ طابع الكونية مما استدعى التحرك على صعيد 

  .يتجاوز الفواعل التقليدية 
  التطور على المستوى التنظيري: المطلب األول 

ة الفرضيات    إن الدراسة النظرية للعالقات الدولية شهدت تعاقب عدة منظـورات مختلف
والتصورات واألطر عكست كل منها مميزات الفترة التي ظهـرت فيـها ورؤية باحثيها، 
حيث ركزت في النصف األول من القـرن العشرين على صراعات القوة، لكن التغيرات 
الكبـيرة التـي عرفتها السياسة الدولية قادت باتجاه تراجع أهمية تلك الدراسات لصـالح 

ية أكثر جـدة ومالئمة للمعطيات الجديدة ومن هنا ظهـرت الحـاجة إلى محاوالت أكاديم
 توسيع النظرة التحليلية التي تركز على الدول فقط وعلى مفاهيم القوة والمصلحة

  .والصراع وذلك ببروز فاعلين جدد غير الدول
لواقعية    لقد تجسد هذا التطور في انكفاء التيارات الوضعية المتمثلة أساسا في النظرية ا

والليبرالية والماركسية وبروز تيارات ما بعد وضعية بتطويرها ألساليب ومناهج تحليلية 
جديدة، إن من شروط نجاح النظريات ومدى قدرتها على بناء أطر متكاملـة وشـاملة 
الدراسة هو فـي أخذها بأكبر عدد من العوامـل والفواعل والعناصر المؤثرة والمميزة 

ددة الزمان والمكان، وهذا ما فشلت في حصره النظريات السابقة فعملت لظاهرة معينة مح
االتجاهات الجـديدة على تـداركه من خالل أخذها بعين االعتبار مجمـل التحـديات 
وأهم تأثيـرات الفـواعل الجديدة التي اعتبرت أبرز تجليات عالم ما بعد الحرب 

دبيـات بالنظام الدولي الجـديد أو البـاردة، أو كما اصـطلح عليه في الكثير من األ
  . العولمة الكلية 
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 أحد أهم المحاوالت التي مثلت هذه التيارات الجديدة بمختلف البنائـية   تعتبر النظرية 
مقارباتها، حيث عملت هذه النظرية على رصد مخـتلف التفـاعالت وتأثيرها في النسق 

هوية والخصوصية الثقافية كأحـد عناصر الدولي الشديد التغير وذلك بإدخالها متغيرات ال
التحليل األساسية على المستوى األنطولوجي، فمشاكل الهوية والعرقيات زادت تفاقما 
وأدت بالكثير من الدول إلى االنقسام، كما أن العوامل الثقافية والحضارية أصبحت تلعب 

   .ونهنتكت  كصامويلدورا متزايد األهمية بحسب أراء العديد من المفكرين
   إن المنظور البنائي وبمنهاجه التفكيكي وتقنية تحليل الخطابات دأب على تجميع مختلف 
مظاهر التحول والنشاط سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي للدول، ورغم اعترافه 
  .بأهمية مركـز الدولة إال أنه يعتبرها فاعال ذا أهمية إلى جانب مجمـوعة فواعل أخرى

ن المرجعية الفلسفية واالجتماعية لهذا المنظور إال أن بعض مفكريه    وبالرغم م
 قد نجحوا في نقله إلى حقل العالقات الدولية ليعطي نظرة أكثر كروبرت كوكس

موضوعية وأكـثر تفاؤليـة بإمكانية القدرة على الوصـول إلى بعض التعميمات 
خرى فقد عملت المنظورات ومن جهة أ. المتعـلقة بالتنظير لحقـل العالقات الدولية 

الكالسيكية المتمثلة في الواقعية والليبرالية والماركسية على إعادة النظر في بعض 
فرضياتها محاولةً إيجاد إطار للتكيف األنسب مع المتغيرات الجديدة وذلك من خالل بروز 
ت مجموعة من الرؤى المستحدثة حول بنية النظام الدولي ودور الفاعلين فيه كما ركز

الدولية، وتجسدت هذه التصورات في أفكار كل من  على أهمية المؤسسات والتكتالت
  .نظريتي الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة باإلضافة إلى نظرية الماركسية الجديدة

  التطور على مستوى القضايا واالهتمامات: المطلب الثاني 

 جاءت نتيجة لعمـليات تغير كبيرة    إن مختلف النظريات والمقاربات التي سبق ذكرها
عرفتها الساحة الدولية بعد نهاية الحرب الباردة  حيث انفجرت العـديد من الصـراعات 
المسلحة والتي أخذ بعضها طابعا عرقيا واثنيا مثلما حدث في البوسنة والهرسك بعد تفكك 

حيث هوتو والتوتسي الالفدرالية اليوغسالفية أو ما حدث في رواندا وبوروندي بين قبيلتي 
عرف هذين النزاعين أحد أكبر عمليات اإلبادة الجماعية في التاريخ وقد جاء الرد الدولي 
متأخرا، وعموما فإن التغييرات الحاصلة مست الكثير من المجاالت األخرى وامتد تأثيرها 

  : ليشمل العديد من القضايا ولعل أبرزها
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  ية القطبيةمن الثنائية القطبية إلى األحاد: أوال 

   إن العامل الجوهري الذي رسم معالمه مع نهاية الحرب الباردة هو االنتقال من نظام 
الثنائية القطبية إلى األحادية القطبية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية ومجموعة الدول 

قوى الغربية التي تسير في فلكها، وقد كان لهذا التحـول األثر البـالغ في تحول ميزان ال
العالمي، مما تبعه تغير في أنماط سلوك القوى الكـبرى وبالتالي فسقوط الشـيوعية أذن 

، فوكويامابوضع الليبرالية في وضع الصدارة في مرحلة نهـاية التاريخ التي عبر عنها 
ومن الناحية النظامية دائـما فقد واكـب ذلك تحول العديد من دول العالم مـن النظـام 

  . اركسي إلى النظام الديمقراطي واألخذ بآليات حرية السـوق والمبادالتاالشتراكي الم
   إن الغياب المفاجئ للعدو التقليدي للغرب جعل المنظومة الغربية تبحث عن عدو جديد 
لتبرير سياساتها وضمان استمرار مصالح الرأسمالية خاصة تلك المتعلقة بإنتاج وتسويق 

تجريبها في حروب قد ال تبدوا شرعية في الكثير من األسلحة وتطويرها وذلك من خالل 
 على مستوى النسـق العالمي حيث االوليغارشيةالحاالت، وهذا ما يفسر زيادة النزعة 

السيطرة والتحكم بيد الواليات المتحدة وهذا في ظل انسياق الغرب وحتى روسيا للسياسة 
لبراغماتية، وهذا ما سهل على األمريكية وكذا انتهاج الصين لسياسة تقوم على الحذر وا

الواليات المتحدة والدول السبع األكثر تصنيعا فرض رؤاها الخاصة على العالم حيث بات 
الجميع مطالب باالنصياع واالمتثال وهنا ظهر جليا إتباع االزدواجية في التعـامل خاصة 

  .مع قضـايا العالم الثالث وأضحت الثقة هشة بين الشمال والجنوب 
  تراجع مكانة الدولة وبروز مصادر تهديد جديدة لألمـن: ثانيا 

   إن التدفقات عبر القومية التي يعرفها النظام الدولي تعنـي االتجاه المتزايد نحو تدويل 
السلع ورؤوس األموال واألفكار وبالتالي تجـاوز الوالءات القديمـة للوطن أو األمة إلى 

ة أصبحت تنافس الدولـة كالمنظمات الحكومية والءات جديدة ببروز قوى إقليمية ودولي
وغير الحكومية، والمؤسسات المالية والتجارية الدولية كمنـظمة التجارة العالمية إلى 
  . جانب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، باإلضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

وحرية الفـرد داخل الدول،    لقد انتقلنا من مبدأ سيادة وحـرية الدول إلى سيـادة 
وبدأت هذه المنظمات والشركات تطالب الدول بالتقيد بقضايا كانت تعتبر شؤون داخلية، 
كالتركيز على مبادئ حقوق اإلنسان ونشر الديمقراطية والحريات، خاصة حرية التملك 
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والتعبير، وقد ساهم في هذا التحول التطور الهائل في وسائل اإلعـالم واالتصال 
.               صادر المعلومات والدور الذي لعبته في اختزال المسافات ونقل األفكاروم  

   لقد واكب تراجع دور الدولة كما ذكرنا بروز العبين أصبح يمتد تأثيرهم إلى النسـق 
 فإن هذا المفهوم يبقى عصيا على باري بوزانالدولي وهكذا تطور مفهوم األمن،  وحسب 

غامض التعـريف حيث وفر ذلك للنخبة السياسية والعسكـرية هامشا الصياغة الدقيقة و
  . 1واسعا للتنظير االستراتيجي واستخدام القوة 

   إن التطورات الكبيرة التي سبق التطرق إليها وبالرغم من أهميتها في جانبها االيجابي 
إال أنها جعلت الحديث عن الحصـانة األمنيـة شيء من الماضـي حيث ازدادت 

  .لمخاوف والتحديات األمنية بشكل كبير وأصبحت ذات طابع عالميا
األمن االقتصادي واالجتـماعي "   وقد تنوعت مصادر التهديد لمختلف عنـاصر األمن 

، فلم تعد الحـروب بشكلها "الوطنية واإلقليمية والدولية"وعلى مختلف مستوياته " والثقافي
لكثير من المصادر كالجماعات الرافضة للهيمنة التقليدي مصدر التهديد الوحيد بل برزت ا

الغربية، وأصبحت تشن هجمات ضد مصالح هذه الدول وقد تأخذ هذه التنظيمات الطابع 
، باإلضافة إلى بـروز تحديات أمنيـة أعقد وأشمـل ..الديني كتنظيم القاعدة ،أو القومي 

الشـرعية وانتشار الجريمة كانتشار أسلحة الدمار الشامل والتلوث البيئي والهجـرة غير 
واتساع دائرة نشاطات التنظيمات المافيـوية المختـصة في تجارة المخدرات وتبيـيض 

  .األموال 
   وهكذا يمكن استخالص أن الوضع الجديد أصبح يضم ثالث مكونات متعايشة ولو 

، والسوق بتنافر وهي الدولـة القومية التي التزال العبا أساسيا رغم تراجعها وانتكاستها
العالمية الخارجة عن أي رقابة أو سيطرة، والشبكات المنفلتة بشكل كامـل أو جزئي 

  .2مـن قبضـة األجهزة المركزية كالشركات متعددة الجنسيات 
   وقد أضحت ظاهرة االعتماد الدولي المتبادل السمة األبرز للنظام العالمي الحالي سواءاً 

دول واألفراد أو من خالل االندماج في التكتالت في إطار الروابط المباشرة بين ال
 .والتحالفات في عالم شديد التنافس على مقومات المكانة والسيطرة 

                                                
حـدة  مركـز دراسـات الو    :بيـروت  ، المستقبل العربـي  ،" تفسيرات ومفاهيم : دولة األمن القومي وصناعة القرار األمريكي     :"منذر سليمان   – 1

 .30.،ص)2006مارس ( ،325عدد العربية،
 .18.،ص)2004الدار العربية للعلوم،:، بيروت1الطبعة( اإلشكاالت الفكرية واالستراتيجية 2001 سبتمبر11عالم ما بعد  السيد ولد اباه،- 2
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  الفصــل األول                                                          
  السياسة الخارجية األمريكية بعد نهاية الحرب الباردة

  )اتجاهاتهاجذورها،محدداتها،أهدافها،(
   

  

  

  الخلفية الفكرية والنظرية للسياسة الخارجية األمريكية : األولالمبحث  

  زاليـه االنعـالتوجأسباب  :          المطلب األول
  النزعة التدخلية للمحافظين الجدد : المطلب الثاني         
  يةتفـسير المقـتربات النظـرية للسياسة األمريك : المطلب الثالث         

  العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية األمريكية : انيالمبحث الث  

  ل الداخليةـأبرز العوام: األول المطلب          
  ارجيـل الخـر العامـأث:  المطلب الثاني         
  متغير البيئة السيكولوجية لصناع القرار: المطلب الثالث          

  اهات السياسة الخارجية األمريكيةأهداف واتج: ثالث المبحث ال  
  )الفترة الرئاسية للديمقراطيين(كلينتون  : ولألالمطلب ا         
  )الجمهوريين فترة حكم( بوش االبن  : المطلب الثاني         
   السياسة الخارجية األمريكيةتقييم  :المطلب الثالث          
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ي ـوة األعظم فـ القالحرب الباردةية مع نهاية لقد أضحت الواليات المتحدة األمريك   
دث ـوقد كان لهذا الح  سابقا،تيا السوفي الشيوعي ممثال باالتحادمعسكرالعالم بعد انهيار ال

دة ـاألثر الكبير على الساحة العالمية وذلك لما واكبه من تغييرات كبيرة مست جوانب ع
 وهكذا فقد أصبحت الواليات المتحدة ،من الحياة الدولية على مختلف المستويات واألصعدة

ذا كنتيجة ـالدارسين والمفكرين ممثلة في سياستها الخارجية وهكبير من  باهتمام تحضى
  .طبيعية للدور الذي أضحت تتبوؤه كقوة أولى في العالم

 داخليا بالنظر لسياسة شأناولئن كان القرار األمريكي قبل الحرب العالمية الثانية يعتبر    
االت محدودة  ـلة التي كانت تطبقها الواليات المتحدة والتي لم تتراجع عنها إال في حالعز
ؤون ـراطا كبيرا في الشـنه ومع نهاية الحرب أضحت السياسة األمريكية تعرف انخإف

راع ـدها في صـدخلت بع حيث فرت عليها الحرب،ـدى النتائج التي أسـالدولية كإح
رف بصراع الحرب ـع السوفياتيصم ـ نووية مع الخإيديولوجي طويل كاد يفجر حربا

رار األمريكي ـ القصبـحوهكذا أاألمريكية من التدخالت والذي نتج عنه العديد الباردة 
  . يؤثر ويتأثر كثيرا بالعوامل والمتغيرات الخارجية

الل ـوقد عرفت السياسة األمريكية تطورات واكبت التحوالت التي عرفها العالم من خ   
ثم   11/9 ب الباردة ثم انتهائها وبروز قضايا أخرى كحرب الخليج الثانية وأحداثالحر

دول ـياسة الخارجية للـن السأولئن سلمنا ب غانستان والعراق،ـ األخيرين في أفنالتدخلي
عموما باالستمرارية وعراقة التشبث باألهداف والمصالح الكبرى للدولة إال ز الكبرى تتمي

مل الخارجي فإنها ا جانب تأثرها بالعإلىية عرفت بعض التغييرات، فن السياسة األمريكأ
على  متهـطي بصـتتأثر أيضا بتعاقب الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكل منهما يع

 تللقضـايا واالهتمـاما رؤيته نتعبر عالسياسة األمريكية عموما والخارجية خصوصا 
  .وبالتالي سبل معالجتها 

  نجدتين البيئتين الداخلية والخارجية وتعدد عناصرهما وتفاعالتهماوباإلضافة إلى ها    
هد ـة في عـل تركيز كبير خاصـالتي أضحت محو ،فسية لصناع القرارـئة النـالبي

د بمراكز النفوذ والتأثير في صنع القرارات وما جدحافظون المالجمهوريين أين استنفذ ال
على نفسيتهم وشخصياتهم وبالتالي نظرتهم لهؤالء من خلفيات إيديولوجية وفكرية أثرت 

   .هم الرئيس بوش االبنمتللشؤون الدولية وفي مقد
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  الخلفية الفكرية والنظرية للسياسة الخارجية األمريكية: األولالمبحث 
 تعتبر الدولة الوحيدة  في العالم حاليا التي تتمتع بالعديد األمريكية الواليات المتحدة    إن
  ،رية كبيرةـرها على قوة سياسية واقتصادية وعسكـل خاصة في توفميزات تتمثممن ال

عب العديد ـ تسمح لها بللخصـائص وهذه ا، شبكة من العالقات الدبلوماسيةإلى باإلضافة
 وتقبع  العالم،لتوجهات في آن واحد تجاه مختلف مناطقادوار وتوظيف الكثير من ألمن ا

يات تجسدت منذ استقالل الواليات المتحدة ومنذ ثر بخلفيات ومرجعأهذه السياسات وراء الت
  . األمريكيكتابة الدستور 

   ا حول مكانة الواليات المتحدة في النظام الدولي وما ينجر عن هذه وقد ظل الحوار دائر
 دائما األمريكيالمكانة من عالقات الواليات المتحدة بمحيطها الخارجي حيث قام النموذج 

  .1  ونموذج القلعة المعزولة المكتفية بذاتهاالرساليعلى ازدواجية المجتمع 
  زاليـه االنعـالتوجأسباب  : المطلب األول

 نشأت هذه السياسة د وقاألمريكيةبرز وأولى توجهات السياسة أ سياسة العزلة تعتبر   إن
 لألمـة واإليديولوجيةائص السياسية ـ االنفصال الجغرافي والخصأهمها لعل أسبابلعدة 
 لم األمريكيةن الواليات المتحدة إولحداثة نشأتها ف  واالكتفاء الذاتي االقتصادي،كيةاألمري

  .2  وبالتالي لم تتورط في الشؤون الخارجيةاألخرىتكن مصدر تهديد للدول 
 تكون أنمة مكتملة ذات حدود نهائية ولذا يجب أ أمريكا التوجه االنعزالي يعتبر    إن
حيث من غير المقبول تبديد الثروة  ينها وتدعيم وحدتها، سياستها الخارجية تحصأولوية

أي ـوضاع الداخلية والنأل بااالهتمامب ج في تعميم الديمقراطية مثال، وهكذا ياألمريكية
 تخصيص موارد كبيرة إلىث لم تكن بحاجة يوهذا ما تحقق فعال ح، عن الساحة الدولية

قاربة ـ المإنويمكن القول  بنية التحتية،اريع الش على التنمية الداخلية وموانكفأتللدفاع 
 بين االتجاهين الجمهوري والديمقراطي األمريكيزالية جمعت على مدى التاريخ ـاالنع
قة ـ عدم الثإلىال ـر ميثكأكثر لدى الجمهوريين حيث كانوا أن تجسدت في السابق إو

ون الميزانيات ما يحبذـجنبي، كأ كل ما هو إلىاؤمية ـبالعالم الخارجي ولهم نظرة تش
حار  ـزامات ما وراء البـ ولذا فقد كانوا يرفضون الت،المتوازنة والضرائب المنخفضة

اية االقتصادية ـ لدى الديمقراطيين فقد تبلور في شكل الحمأما، "المحافظون التقليديون"
                                                

 .29. ،صمرجع سابق السيد ولد اباه،- 1
 .95.،صمرجع سابقلويد جنسن ، - 2
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  . 1والعزوف عن تمويل سياسات دفاعية حقيقية
 إال ،وض بعض التدخالت الخارجيةـة من خ هذه السياسة لم تمنع الواليات المتحد   إن
بها تتميز عادة ل الكبيرة التي ـ وبنزعات التدخ، كانت محدودة مقارنة بقوتها من جهةأنها

 1865 لعاماألمريكية األهليةوتجسدت هذه التدخالت المحدودة بعد الحرب  القوى الكبرى،
 أمريكالتدخالت في ض اـ بعإلىضافة إلين باـوذلك بتكوين جماعات تبشيرية في الص

عل ـ تتسم عموما برد الفاألمريكيةولئن ظلت السياسة ، 2 الالتينية مطلع القرن العشرين
كثر أ ربهاية الحـ بعد نأضحتنها أال إ هاربركما حدث في الحرب العالمية الثانية بيرل 

  .  ومطامحهاأولوياتهاانخراطا وتدخال في الشؤون الدولية وذلك لتعدد وتطور 
اضرا في ـنه ظل حأ إال مع نهاية الحرب الباردة تأثيرهن تقلص إ الميل االنعزالي و   إن

 القطبية كان الجدال حول المنظور الذي تتخذه لألحاديةنقاشات المفكرين، ففي ظل التنظير 
 األممية إنالمنظور التبشيري النشط حيث أو  أي المنظور االنعزالي األحاديةهذه 
نتون تبنت ـس كليـ رسمية في عهد الرئيكإيديولوجية عقد التسعينات برالية السائدة فييالل

، لكن دون األمريكيةه االنعزاليين في رفض التدخل الخارجي لتحقيق المصالح ـتوج
  .»... البوسنة هايتي، الصومال،« واألخالقي اإلنسانيالوقوف ضد الحروب ذات الطابع 

  الجددالنزعة التدخلية للمحافظين : المطلب الثاني 

 تعد تحوال كبيرا في األمريكيةٍِللسياسة الخارجية ِ  رؤية المحافظين الجددإنيمكن القول    
 بناء إلىزالية اليمينية التي تدعوا ـ وهكذا فقد رفضوا االنعلهذه السياسةالمواقف التقليدية 

عار عش وا االنعزالية اليسارية التي تأخذ بشـ، كما رفض  معزولة عن العالمأمريكيةقلعة 
ص من يالتقل الم يتجه نحوـ صالحة في عاألفكارحيث لم تعد هذه  خرين يعيشون،آلودع ا
وضاعهم أورت ـذا تدهإخل في شؤون الدول د السيادة الوطنية ولذا حسبهم يجب التةمكان

  .3 مام تقدم البشريةأ السيادة يعتبر عائقا مبدأ أنكما  الداخلية
 حيث زاد ميزانية الدفاع وفتح مكاتب نشر اراألفك محرك هذه *"نريغا"ويعد    

ن تلعب الواليات المتحدة دورا قياديا أ المحافظون الجدد نادي وهكذا فقد ،الديمقراطية
                                                

�،ص،���� السيد ولد اباه- 1� ! .41. 
�،ص لويد جنسن- 2� ! ����،.97. 
، 153مركز األهـرام للدراسـات والنـشر،عدد      :،القاهرةالسياسة الدولية ،"السياسة الخارجية األمريكية وهيكل النظام الدولي     :"مصطفى علوي  - 3
 .68.، ص)2003جويلية(
 .مهناك ملحق للرؤساء األمريكيين بانتماءاتهم الحزبية وسنوات توليهم الحك *
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  .عليهكونها قوة عظمى وذلك لالستفادة من هذا الوضع والمحافظة 
 نوعـن القرن الماضي ويتميز بالتـ ماألربعينات إلىن فكر المحافظين الجدد يعود    إ

 كاالهتمام المركزية األفكارعدد من » ...أعمالرجال  ساسة، مفكرون، «  أفرادهوتجمع 
غير طـرق  استخدام الواليات المتحدة لإمكانية إلى باإلضافة اإلنسانبالديمقراطية وحقوق 

 ع خاص،ـ ذات وضأمريكان ـأويؤمنون بالحروب االستباقية وب  للتسيد الخيري،أخالقية
، 1  الدوليةاألمنيةرة القانون الدولي والمنظمات الدولية على حل المشاكل ويشككون في قد

رار بخلق ـيئة لعدم االستقـ استراتيجياتهم وذلك بالتهإحـدىوتعتبر جيوبوليتيكا الفوضى 
حيث يؤكد  ،يها السيطرة علإلحكام وذلك األمرضى ـ اقتفي بعض المناطق إذا األزمـات

هم ـويستل، دمير الخالقـ االبتكار وليد عملية التأن ريتشومبجوزيف المنظر االقتصادي 
جارب السابقة ـض التـ من بعاألمريكية اإلمبراطوريةاء ـ حلم بناألمريكيينبعض القادة 

  .2  الوسطىبآسيـا كبيرة من العالم خاصة أجزاءللرومان وغيرهم وذلك بسيطرتهم على 
ود ـاعة من المثقفين اليهـ جمإلىيعود  فكر المحافظين الجدد فهو تأسيس إلىوبالعودة    

 ،.."مونبهام ،لارفينغ كريستو"داية الثالثينات ـالذين كانوا يدرسون في نيويورك مع ب
  . في البداية يسارية شيوعية تدعم االتجاه التروتسكي أفكارهموقد كانت 

PUBLIC INTEREST "  مجلة إنشاءوبدأت مرحلة ثانية في الستينات مع      مـث " 
"NATIONAL INTEREST"  فكر الجمـاعةوقد تبنى  ، وبيللكريستـومن طرف 

 أفكارل ـ بنقآلن بلومأ، وقد قام وولفويتز الذي يعتبر مدرس شتراوسالفيلسوف اليهودي 
  .األمريكية السياسة الخارجية إلىشتراوس 

 أكثروالمحافظون الجدد متواجدون بالحزبين الجمهوري والديمقراطي وان تركزوا    
قور ـم الصـ وهناك من المحافظين الجدد من يطلق عليه،ي الحزب الجمهوريـف

ايا ـوهذا لنبرتهم المتشددة وتغليبهم للخيارات العسكرية في حسم القض وباولكرامسفيلد 
ية ـ الكثير ممن يحسبون على الحركات الديناألخيرة اآلونة في إليهموقد انضم  الخارجية،

 الذي األول الخطر اإلسالميةويعتبرون حاليا نشاطات الحركات  المسيحية منها واليهودية،

                                                
��	ق 
	ق :،*�اءة '& آ$ بإبراهيم درويش - 1 ��� ���	��� ا���د: أ���   :  '& ��ا��.- ',آ,+ �  �ا����&	ا
�# وا�%�$# وارث ا��

  67=Itemid&4141=id&view=task&content_com=option?php.index/com.nation-arab.www://http  
  
 من أجل تأصيل العقالنية والديمقراطية واالبداع تحديا للهيمنة : 21،كتاب"ألمريكيةاألصول الفكرية لإلستراتيجية ا:" شريف دوالر- 2

 .131-128.، ص ص)2005مكتبة مدلولي،:القاهرة (األمريكية
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 كثيرا ما يعودون في بناء استراتيجياتهم األمريكي الساسة وصناع القرار  إن،أمريكايتهدد 
  .هاس وريتشارد كفوكوياما المفكرين والمنظرين المتبنين لفكر المحافظين الجدد إلى

والتدخل التي عرفتها السياسة الخارجية  فترات اإلنطواء 11   ويوضح الجدول رقم
  :األمريكية منذ نشأة الدولة األمريكية

  سياسة الخارجية األمريكية  فترات التدخل والعزلة لل1:الجدول
  تفـسير المقـتربات النظرية للسياسة األمريكـية: المطلب الثالث 

   األمنز على ـالتركي:  "New Realism"ديدة ـالواقعية الج- أوال

-القوة "  على ثنائيةأساسامدة ـتعتبر الواقعية الجديدة امتدادا للواقعية الكالسيكية المعت   
 أنـهاكما ، 2 الحها بلغة القوةـ تحدد مصفاألمة, لعالقات الدوليةفي تفسيرها ل"  المصلحة

وقد ، 3 قدارأل واعتبرته نوعا من االستسالم لأخالقيةرفضت تماما اعتماد سياسة خارجية 
سيطرت على عالم الدراسات ،حيث ...وغيرهم   وولتركراسن يد ىالتيار علظهر هذا 

  .الواليات المتحدة مية خاصة في ـالعل
ذه ـه" يبنية النظام الدول"  هو النظام الدولياألساسيليل ـ مستوى التحأن والتزرى ي   

 توزيع القوة  أما, سلطة مركزية عليا تحمي الدولد بسبب عدم وجوبالفوضىالبنية تتميز 
 وهكذا فهذا ، يتبعه تصرفات الدول كمتغير تابع مستقالاالواقعيين الجدد متغيرحسب يعتبر 

                                                

-1  Jack E. Holmes, Kevin Joldersma and Aaron Keck," U.S. Foreign Policy: Long Cycles — What Might They 
Mean for World Long Cycles?" in : www.ciaonet.org/conf/hoj01/hoj01.html 

 مركز االهرام للترجمة والنـشر،    :،القاهرة1بعةطال(رضا خليفة   :ترجمةالجذور الفريدة لدور امريكا العالمي،    : الى القوة  من الثروة : فريد زكريا  -2
 .211.،ص)1999

 ،  االخـالق والـسياسة الخارجيـة     ،كـارن آي سـميث،ومرغريت اليـت      :في "خالق ما بعد الحداثة   وأالواليات المتحدة   "، كرستوفر كوكر  - 3
  .9.ص،)2005،مكتبة العبيكان:ياضالر(فاضل جتكر :ترجمة

 فترات التــدخل فترات الــعزلة
1798 - 1776 1824 - 1798 

1844 - 1824 1871 - 1844 

1891 - 1871 1919 - 1891 

1940 - 1919 1968 - 1940 

1989 - 1968 1989 
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ع ـ الدول الفرص والقيود في بيئة تنافسية ال قواعد فيها تمنأمام يضع ويـالنظام الفوض
الواليات نه كان على إ فنالنيوواقعيي دائما وحسب محتملن استخدامها أل ،استخدام القوة
ياسات ـ مع نهاية الحرب الباردة بساالتحاد السوفياتي تستغل ضعف وتراجع المتحدة أن

 االنضمام إلىدعت روسيا الواليات المتحدة لكن  ,وباته صعةلمفاقم عدوانية اتجاهه أكـثر
ن أاول ـنهم يعودون ويقرون بأن القوى العظمى تحـلك, األطراف ة المؤسسات متعددإلى

  . ظهور الدول العدوانيةإلىتمنع أي انفتاح أو فراغ للسلطة والذي قد يؤدي 
 ، القدرات المتوفرة لهاداف لكنها تختلف في حجمـهأل نفس ا للدولنالنيوواقعييحسب    و

ال ـ يحدد تركيبة النظام الدولي ويزيد من احتمهو الذيوتوزيع القدرات المتباين 
طاب ـقاألكثر استقرار من نظام متعدد أن نظام ثنائي القطبية كان أ رأى فوالتز، زاعـالن

 عاستقرار الوضعلى السوفيتي واالتحاد الواليات المتحدة حيث عمل توازن القوى بين 
  .الدولي وتجنب حرب عالمية

 ولذا فقد األساسي قلقهم األمنن فوضوية النظام الدولي ترغم الدول على جعل    إ
وة ـن كل الدول تسعى للحصول على القأاستبدلت الواقعية الجديدة الفرضية التقليدية ب

  . والبقاء األمنن كل الدول تسعى للحصول على أبفرضية 
  ، والواقعيون الهجوميونالدفاعيونية تياران وهما الواقعيون وقد ظهر داخل هذه النظر   

 لكل الدول األكبرمن يعتبر الحافز ألن اأتعترف كال من الواقعية الدفاعية والهجومية حيث 
ن ـمألرادة اإ إن فيقول الهجوميون األمننجاز هذا إفي نظام الفوضوية لكنهم يختلفان في 

 أن جيلبينروبرت  عتقد،وي1 يات التوسع والهجوم تبني استراتجاألحيانغلب أترغب في 
 له ذا ما روجتـوه، 2  ذا جاذبيةأمراتبر ـائية ضد القوى المتصاعدة يعـشن حرب وق

الواقعيين الجدد يرون النظـام  أن رشايمرـمييؤكد و ،11/9ث احدأعد ب الواليات المتحدة
 والعالقات الدولية الدولي كحلبة صراع حيث الدول تبحث عن استغالل بعضها البعض
   .3ليست في حالة حرب مستمرة لكنها في حالة منافسـة شديدة على األمن 

                                                

-1 Jack Snyder, "Myths, Modernization, and the Post-Gorbachev World",in: Richard Ned Lebow and Thomas 
Risse- Kappen, International Relations Theory and the End of the Cold War, (New York : Columbia 
University Press, 1996),p.85. 

Richard Ned Lebow, "The Long Peace, the End of the Cold War, and the Failure of Realism", in : - 2  
 . Ibid.p.28  

.  Vol,International Organization, "Realism in International Relations:Dueling Realisms  ",Brooks. Stephen G -3

51, no. 3 (Summer 1997),p.446.  
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والواقعيون الهجوميون متشائمون بخصوص التعاون الرسمي وحسب ميرشايمر فالتعاون 
  عصر العولمة في حليف اليوم قد يكون عدو الغد إنيأخذ صيغة التحالف المؤقت حيث 

وهذا ما يعزز طبيعة المنافسة للنظام  الح وأهداف الدول،ـيتميز بتضارب مصالذي 
وهكذا فنداءات تخفيض ميزانيات ، نزاعات ال يمكن تجنبهاحدث الدولي الفوضوي وي

فالزعماء يجب أن يكونوا جاهزين   غير صائب تصرف التسلح مع نهاية الحرب الباردة
  .و التوسعية للهجوم أاألخرىدول ـوة للـ دعتعتبرن حملة نزع السالح ألوسع ـللت

 من المكاسب المطلقة بالنسبة للدول ويجب أهم المكاسب النسبية نأ ميرشايمر    ويضيف
 بزيادة قواهم النسبية أعدائهم قوى إلضعاف األمنيةعلى رؤساء الدول مواصلة سياساتهم 

ا  تنشأ عند سعي كل دولة لضمان وتعزيز بقائها وهذاألمنية المعضلة إن. 1اآلخرين على 
 من متأكدةن هذه الدول ليست أل األسلوب كتهديد فتتبع نفس األخرى األطرافيعرف عند 

 عند سقوط األمنية قد ال تستخدم ضدها في وقت الحق وتزداد المعضلة اإلجراءات هذه أن
روج له بعض ـوهذا ما ي،  2كبر من الدفاع أ الهجوم إمكانيةالقوى الكبرى وعندما تكون 

 تحفز أنوهكذا يجب اإليرانية،  فيما يخص القدرات النووية األمريكيينالساسة والمفكرين 
 إذعان التعاون تعوقها عدم فإمكانية نسبية في عالم فوضوي تنافسي مكاسبالدول لتحقيق 

 الدول أن كال التيارين يعترفان إن ،3 الدول من جهة والخوف من الغش من جهة ثانية
مين أاعية تعتبر التـ الدفاإلجراءاتن أل النزاع يةإمكانالتي تفكر بعقالنية ستركز على 

ويعتبر الواقعيون األحوال،  ألسوء تستعد  أنالحقيقي ضد العدوان ولذا يجب على الدول
م ـ ظهور مؤسسات وتعاون على الرغإمكانيةقل تشاؤما من الهجوميين من أ الدفاعـين

على حد ؤكدون ن يون الدفاعي كان الواقعيو، وإذا4من الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي 

                                                

-1  Steven L.Lamy, "contemporary mainstream approaches: new-realism and new-liberalism", in: John Baylis & 
Steve Smith, The Globalization of World Politics , an introduction to international relations, (Third Edition,  
Oxford: Oxford University Press ,2005), p.211. 

 - 2 Phillip C. Saunders , "Foreign Policy and International Transitions: The Case for Foreign Policy Paradigms", 
in : http://www.ciaonet.org/isa/sap01/index.html 

,  html.3chapter/contents/html/Gibbs/OPs/Research/edu.uiuc.acdis.www://http: in, "Theory and Methodology" - 3  
: in ,"An Agenda for the Future: International Security Studies After the Cold War",: Jones-Lynn. Sean M- 4  

html .index/01lys/wps/org.ciaonet.www://http  
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 والتأثير من القوة أقصىن يشددون على حد ين الهجوميين الواقعيإ فاألمن، من أقصى
  :"Fareed Zakaria"فريد زكريايقول  والتوسع،

  .1  »عليها ذلك عندما ينبغي ولكن الدول ال تتوسع عندما تكون قادرة  إن«              
أ التحالفات لضمان ـديد وهكذا تنشـلقوى بميزان الته ميزان اوالتستيفن ويستبدل    

 تضمن أنوزيع القوة والدول يجب ـ من تأهمية أكثروى واتجاه التهديد ـالتوازن فمست
.                                 2اآلخرين من خالل التحالفات مع أو بقاءها عن طريق قدراتها العسكرية الخاصة 

 أهمية  لدفاعية العديد من المنظرين والذين اختلف تركيزهم على ضمن الواقعية ا   ويبرز 
 غالسيير، وزان،ـ،ب س جـيرفي"  فقد ركز كل من،توزيع عوامل القدرة بالنسبة للدول

 ادة سرعة وحجم ودقة االتصاالتـ التقنية في المساعدة على زيأهميةعلى  "ن افييراـاوف

 األهمية على ووالت ركراسنيبينما يركز  ،مما يسهل الحصول على المصادر االقتصادية
 إمكانية إلى باإلضافةالجغرافية والتي تعتبر عامال مهما في حالة استخدام القوة العسكرية 

ويتفق كل من ميرشايمر ووالت على  ،3األولية احتواء الكثير من المناطق على المواد 
ن أ التضليل بشعلىت  على العراق حيث اعتمداألخيرة اليات المتحدة حرب الوانتقاد
 تلك الحرب أنحيث   بين تنظيم القاعدة وصدام حسين، والعالقة الشاملالدمار أسلحة

  .4 كبيرة  جرائمبإلى ارتكا وأدتالمال  كلفت الكثير من
 أنضمن الواقعية الجديدة تيار يسمى باستقرار الهيمنة حيث يرى هذا التيار    وقد ظهر 

وتستند واإلدارة، حالة مهيمنة وحيدة لفرض قواعد النظام استقرار النظام الدولي يتطلب 
 وتكنولوجية كبيرة وسلطة سياسية قوية مدعمة بقدرات اقتصاديةالهيمنة على دعامة 

 ،كبر قدر من المكاسبأ كل الدول تحاول الحصول دائما على تاريخيا ظلتو عسكرية،
ويدعم هذا التيار ، "الهيمنة"أهدافها  تحاول فرض سيطرتها وذلك لتحقيق األقوىوالدولة 

  يسمح ببقاء النظاماألمريكية انتشار وسيطرة القوة أن حيث يرى األمريكيةحاليا الهيمنة 
   .5السياسيةت علىالمؤسسااألخرى للمحافظة ديمقراطيات الغربية ل لتحريضاويقدم  الغربي

                                                
  .16.، ص فريد زكريا،مرجع سابق- 1

, International Security ,"Is Anybody Still a Realist",Legro Jeffrey and Andrew Moravcsik  -2   
Vol. 24, No. 2,  (Fall 1999), p.37.  

 Stephen brooks, Op.cit.p.8. - 3  
Steven L. Lamy, Op.Cit.p.211.- 4  

-5 Daniel Deudney and G. John Ikenberry, "Realism, Structural Liberalism, and the Western Order",in: Ethan B. 
Kapstein and Michael Mastanduno, Unipolar Politics :Realism and State Strategies After the Cold War 
(New York :Columbia University Press,1999), p.118. 
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  يةالنزعة التعاونأهمية : " New Liberalism"الليبرالية الجديدة - ثانيا
 من القرن الثامن عشر على يد ابتداءاًة سياسية ـلقد ظهرت الليبرالية كمنظومة وفلسف   

كر ـ الفإلى باإلضافة في فكر الليبرالية الجمهورية كانتكايمانويل من المفكرين الكثـير 
 المساهمين في أهم أحد  ويلسنويدرو األمريكي، ويعتبر الرئيس  سميثآلدماالقتصادي 
   :فيه ومما جاء 1918جانفي 8في عشر األربعة من خالل خطابه حول النقاط هذه المدرسة

  بير،ـ خفضها بشكل كأو األمم حرية التجارة بين أمام االقتصادية الحواجز إزالةيجب «         
                     اإلقليمي تقدم ضمانات متبادلة لالستقالل السياسي والتكامل لألمميجب تأسيس عصبة         

  . 1 »...للدول الكبيرة والصغيرة
 تحرير المجال االقتصادي من إلى من النوع الشمولي والتي تدعو األمريكيةوالليبرالية    

  .2  يسمح بحرية السوق والتبادلإطارقبضة الدولة وجعل مهمتها تنحصر فقط في وضع 
 1973 ى خلفية أزمةوبرز تيار الليبرالية الجديدة مع بداية سبعينات القرن الماضي عل   

 إلى أيضا البترول بل أسعاراع ـ ارتفإلىزمة فقط أل النظرية اهأفكار هذعز ـحيث لم ت
 ارتداد على األفكاراعتبرت هذه قد و ارتفاع نفقات الدولة على الفئات االجتماعية البسيطة،

 ندماجواال الوظيفي االندماجوتأتي دراسات ،  تدخل الدولةإلى الداعي الكينزيالمنظور 
 السلم والتقدم يتحقق ببناء أن بناء هذه النظرية حيث يفترضون كأرضيات اإلقليـمي
لتنازل عن جزء من سيادتها لخلق مجموعات مندمجة لترقية باددة بين الدول ـشراكة متع

تبر الوظيفية والوظيفية الجديدة ـوتع، 3اإلقليمية النمو االقتصادي واالستجابة للمشاكل 
ي العام أة لتلبية رغبات وظيفية للريا حيث تظهر المنظمات الدولهـ تياراتإحدى
 وقد عرفت انتشارا كبيرا في الفكر ،4 نوقراط وذلك بالسير في االتجاه عبر الوطنيـوالتك

   .وكيوهان وجوزيف ناي فريدمانتوماس  على يد كل من األمريكياالقتصادي 
  نوعإلىالضيق للسيادة الوطنية لتؤسس  اإلطار تجاوز إلىوقد سعت الليبرالية الجديدة    

ن أساسية وهي أ مسلمة إلىوتستند ،  والدوليةاإلقليميةمن التعاون وذلك بدعم المؤسسات 
تصرف الدولة يعكس العالقة بين المجتمع المحلي و المجتمع العالمي وذلك بتأثير االعتماد 

                                                
 .250.،ص)1991لدراسات والنشر،المؤسسة العربية ل:بيروت(هشام عبد اهللا:،ترجمةالفكر السياسي األمريكي نورتون فريش،ريتشارد ستيفنز،-1
 .120.،ص)2001المركز الثقافي العربي،:،الدار البيضاء1الطبعة(اشكالية األلفية الجديدة :اتجاهات العولمة السيد ولد اباه،-2

Steven L. Lamy, Op.Cit.p.213.- 3 
  :،في"شيء من النظرية وآخر من التطبيق، العالقات الدولية:" محمد عصام لعروسي– 4

rticle 83543=aid?asp.art.show/debat/com.rezgar.www://http 
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توى الدولة ـعلى مس صاديعلى تجاوز الحقل االقتهذه النظرية  عملولذا فقد , المتبادل
يداته والعمل من خالل ـ وضع رؤية للعالم بكل تعق إلى–األساسيةكيزتهم رالذي يعتبر -

   .1  حلول لمشاكل الدول الفقيرةإيجادات المالية واالقتصادية الدولية على ـالمؤسس
ن حرية فهناك التجارية المدافعة ع, يوليبراليةنربع تصنيفات للأ نبالدوييفيد ادويضع    

 باإلضافةساسية ألالتجارة والجمهورية التي تتخذ من رؤية السالم الديمقراطي فرضيتها ا
تلف ـال بين مخـمسار االعتماد المتبادل ودوره في ربط االتصب االجتماعية المهتمة إلى

المؤسسات  اء وتعزيز دورـنشإ الذين يرون في المؤسساتيون و،طار تعاونيإالشعوب في 
  .2 لسلم العالمياساسية لبناء ألقتصادية  الدولية الركيزة االمالية واال

ر الدول في مختلف ـلين من غيـإن عوامل ازدياد االعتماد المتبادل بين الدول والفاع   
:  أمنيـةتهديدات (جندات جديدة حول بعض القضايا الدولية أ بروز إلى باإلضافةالمجاالت 
 ما بعد لفهم عالم ةللنيوليبراليتعتبر المدخل الرئيسي ...) المحذرات, البيئة ,  دولي إرهاب

س ـعك"فحسب النيوليبرالية إن الدول تسعى لتحقيق مكاسبها المطلقة , الحرب البارد ة
عقالنية الدول تحتم عليها رؤية ـف, من خالل التعاون في بيئة تتميز بالتنافس" النيوواقعية 

برالية بسهولة ي حيث تؤمن النيولخرىاألطراف ألمصالحها في سلوكها التعاوني مع ا
 تهتم بتوزيع القوة بقدر ما كما ال تهتم, التعاون في بيئة تتميز بالتداخل الكبير للمصالح

لوك ـسسة على المستوى الدولي ودور الهويات المحلية في تفسير السأ المبدرجة
 ستقلص من األمريكيةاية ـويعتقد دعاة هذه النظرية أن الهيمنة والحم، 3 الخارجي

ويرى ,  تعزيز فرص السالم الديمقراطيإمكانات وتزيد من اإلقليميةمخاطر الصراعات 
س بالقوة ـ قوتها وتأثيرها على العالم ليامريكأه  بفوكوياما أن السبيل الوحيد الذي تمارس

  .4 مم المتحدةألية خاصة اـادة تشكيل المؤسسات العالمـعبإ ولكن العسكرية
نظمة إقليمية وعالمية أمنية الجديدة تتطلب خلق أل أن التهديدات اليسونأراهام غويرى    

 حداثأائج ـحد نتأ أن روبرت كيوهانيرى كما  ،لتزيد من التعاون وتنسيق ردود الفعل

                                                
  :في،"النيوليبرالية السياق التاريخي لنشأة في"، الطيب بوعزة-1

htm.93DEE127F81E-527B-D404-B817-651A9EBF/exeres/NR/net.aljazeera.www://http 
 

Steven L.Lamy,Op.Cit.p.213.-2 
Ethan B. Kapstein and Michael Mastanduno," Realism and State Strategies After the Cold War",in: Ethan B. -3 

Kapstein and Michael Mastanduno,Op.Cit,p.19.  
�، إبراهيم درويش-4� ! ���� 
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وهكذا فهم يدعمون التعاون  ،اإلرهابسبتمبر هو خلق نوع من االئتالف الواسع ضد  11
وش ـذهب بـحادي الموجود في مألة االستباقي وا وينتقدون استعمال القواألطرافمتعدد 

 ،شرعية الدوليةـن تكون تحت الأاالبن ولذا فقد رأو أن الحرب على العراق كان يجب 
  .1 1990  في حرب الخليج الثانية تم العمل بموجبهاوالتي 
  التركيز على العوامل الثقافية": Constructivism" البنائية - ثالثا

 أول من استعمل مصطلح البنائية في "Nicholas Onuf"وف  أننيكوالس   يعتبر 
 ظهور مقاربات جديدة في ، وقد عرفت هذه الفترة2 1989دراسة العالقات الدولية سنة 

، ومن يوواقعية والنيوليبراليةـقالنية فرضيات النـرية العالقات الدولية رافضة عـنظ
نائية ـوتبرز الب،  ما بعد الحداثةضافة الىإلالنسوية باوقدية ـية النظرالنبينها أيضا 

ت همزة وصل بين التيارات الوضعية السابقة والتيارات رد أهم هذه النظريات واعتبـكأح
ما بعد الوضعية الجديدة حيث لم ترفض كليا بعض الفرضيات السابقة عكس التهديميين 

هم أحد أكانت ن هذه العوامل أهملت سابقا وبينت أة دبعادا وعوامل جديأوحاولت أن تدخل 
ذا ما فشلت في ـباب تراجع االتحاد السوفياتي وبالتالي نهاية الحرب الباردة وهـسأ

  .قاربات السابقةـعه المـتوق
سياسة العالمية مؤكدين على أولوية المعايير على ليقدم البنائيون منظور اجتماعي ل   

لها تأثير كبير على رية وأصبح ـتمين بهذه النظـوقد ازداد عدد المه البنى المادية،
ه والظروف المحيطة ي وبربطها بالسياق الزمني الذي ظهرت ف،3 مدرسة العالقات الدولية

ن نهاية صراع المعسكرين عجل بتفجير الكثير من الحروب والنزاعات  أيمكن القول
والتي أخذت طابعا عرقيا حيث استهدفت المحافظة على ..)رواندا، البوسنة(ية ـالداخل
ثير العولمة بشكل كبير زاد من مخاوف تهديد أن بروز تإخرى فأقليات ومن جهة ألهوية ا

أن  " الحضاراتدامص" في كتابه تونغهنتحيث يجادل  الخصوصيات الثقافية المحلية،
  .ثير العوامل الثقافية والحضاريةأراع مستقبال سيكون تـمصدر الص

على المستوى   خاصةخرىاألتختلف النظرية البنائية عن النظريات العقالنية    

                                                
Steven L.Lamy,Op.Cit.p.213.- 1 

 -Alexander Wendt,Social Theory of International Politics,(Cambridge:Cambridge university Press,1999), p.1.2 
3-Chris Reus-Smit,"The Constructivist Turn: Critical Theory After the Cold War",. Working Paper No.1996/4 
Canberra National Library of Australia.( August 1996), p.1.  
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وقدموا   والمعايير في العالقات الدولية ،األفكاركبر لدور أ أهمية أعطتنطلوجي فقد ألا
 أو واألمن تماما مثل ربط والتز بين المصادر المادية واألمنربطا رئيسيا بين الهوية 

 أنها العوامل الثقافية في مجملها مدركة على إنان بالنسبة للمؤسساتيين حيث ـكيوه
   . للدولةاألمنية غير مباشر على المصالح أومؤثرة بشكل مباشر 

ار المؤدي لتكوين الهويات فالبنية عبارة ـعلى البنية والمس" Wendt"ندت ووويركز    
طابات ـ والخواألفـكارر ـوعة القواعد والمعاييـ مجمإلى باإلضافةعن مصادر مادية 

 اجتماعية تعبر عمليا محدد لكيفية التفاعل وتفاعالت المؤسسات، ويبرز المسار كمصدر
ندت على أن البنية ليس لها وجود وال القدرة السببية خارج المسارات وويؤكد و وتاريخية،

 المعايير إدخال خلق مؤسسات دولية جديدة يساهم في مسار أنحيث يظهر البنائيون كيف 
   . التفكير في هوياتهم ومصالحهمإعادة إلىالتي تقود الدول 

      نه إة فـدوار الدولة التي تلعبها في السياسة الدوليأل رؤية أيضاوحيث أن الهوية تعتبر    
 في أسـاساارجية هي ـوظيفة السياسة الخ " David Campbell" كامبلدافيد  وحسب

نية لدعم ـوية الوطـماء يستظهرون دائما الهـ فمن جهة الزع، الهويةإنتاج إعادةار ـمس
اية ـفي حم ية تسهمـ فان السياسة الخارجأخرى ومن جهة وأفعالهمتهم رعية قراراـش

   .1  خطر التهديداتإلظهارحيث تستعمل هنا الخطابات " هم - نحن" الهوية بعبارة التضاد
 المعايير أي بخلفية العوامل أساسن يتخذون القرارات على ين الفاعلإوحسب البنائيين ف   

ن إ عوامل المؤسسات، وهكذا فإلى باإلضافةفية والتاريخية الذاتية من خالل التجربة الثقا
السلوكات الناتجة تعتبر متغيرا تابعا للمتغير المستقل المتمثل في المعايير والهويات، حيث 

،  لصانعي القراربتوجيهها األطراف ومصالح األهداف لمختلف المحددة هي األخيرةهذه 
 الدولية أحد أهم مرتكزات األعرافة وغيرها من ويعتبر القانون الدولي والمعاهدات الدولي

  . 2المعايير
 يعترف ركراسنن ستيفن إ فاألمريكـية األفكار السابقة على السياسة الخارجية    وبإسقاط

ها مدفوعة ـ من كونأكثر اإليديـولوجية مدفوعة بالعقيدة األمريكية السياسة الخارجية بأن

                                                
-1 Alex Macleod,Isabelle Masson et David Morin, "Identité nationale,sécurité et la théorie des relations 

internationales", Revue Etudes internationales, volume 35, n 1,( mars 2004),pp.17-21. 
  

2-Henning Boekle,Volker Rittberger, Wolfgang Wagner, "Norms and Foreign Policy: Constructivist Foreign 
htm.a34tap/taps/spi/uni/de.tuebingen-uni.www://http :in ,"licy TheoryPo  
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 المركزية األهـميةعلى  "  Ernest May" ايرنست مأؤكد ـوي، 1مصلحة وطنية محددةب
ية التاريخية ـ من الناحاألمريكية قضايا السياسة الخارجية إنللثقافة والهوية عندما يقول 

ن إفكامبل  وخالل صراع الحرب الباردة وحسب ،2 "؟من نحن"تضمنت سؤاال واحدا 
الهوية الوطنية  تأسست قبل كل شيء على فرضية حماية األمريكيةالسياسة الخارجية 

وهكذا ظلت خالل الحرب   خاصة وبوضوح بالتهديدات الشيوعية،تأثرت والتي األمريكية
  : 1950 فيكينان حيث قال السوفياتي الخطر وإظهارالباردة مركزة على تحديد 

  »ارتناـأزمة لحضـيوعية ينظر لها كـهذه الش«                          
 بمنطق المتخلف السوفياتي يتعاملون مع االتحاد نار وريغنيكسون وكارتوقد كان كل من  

  .3  والغربياألمريكيوالبربري المهدد للتحضر 
 حافظت على سياسة الردع وأحجمت عن استعمال الواليات المتحدة نأوتجادل البنائية    

ايير ـ النووية في كثير من الحروب وذلك بدافع أخالقي وهو المحافظة على المعاألسلحة
ية كان ـ جديدة في مثل القنابل الذكأسلحة ابتكار إنكما  ،األمريكية دولية وعلى الهوية ال

  .4  النوويةاألسلحةبدافع تجنب استعمال 
  الم ـ العأنحـاء كل إلىعبية ـ ال نظير لها في تصدير ثقافتها الشالواليات المتحـدة    إن

 إلىوة الناعمة ـعلى دور القويؤكد جوزيف ناي  )..د استهالكية وأطعمةامو، أفالم (
درة على جلب ـوة الناعمة هي القـفالق ،..)عسكرية واقتصادية( جانب القوة الصلبة

 المعبر األمريكيـةم ـ من القيأشن بالحجة وتإقناعا أكثريد حيث تعتبر ـ والتقلاإلتباع
ايير ـ المعأيضا عليهم وهي والتأثير اآلخرينلهام إ إنها األمريكية،ها بالثقافة والعقيدة ـعن

 ودعم اإلنسـانوق ـراطية وحقـارج كالديمقـها الدولة في الخـالتي تدافع عن
  ائل المعلومات ـة للتزايد بتطور وسـادر القوة الناعمة مرشحـومص المؤسسات الدولية،

                                                
-1 Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, and Peter J .Katzenstein," Norms, Identity, and Culture in National 

Security", in: http://www.ciaonet.org/book/katzenstein/katz02.html 

:in," National Security in a Changing World ",atzensteiK. Peter J -2  
html.conclusion/katzenstein/book/org.ciaonet.www://http  

-3 Toru Oga, "From Constructivism to Deconstructivism: theorising the Construction and Culmination of 

identities", in: http://www.isanet.org/portlandarchive/oga.html.  
 

Dana P. Eyre and Mark C. Suchman," Status, Norms, and the Proliferation of Conventional Weapons: An  -4 
htm.03katz/katzenstein/book/org.ciaonet.www:// http: in,"Institutional Theory Approach  
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نة في ـ في الصومال والبوساألمريكيوهكذا فقد رأى البعض أن التدخل  ،1 واالتصاالت
قراطية ـ الديماإلدارة حيث بدت اإلنسـانيت راية التدخل ـنتون كان تححقبة الرئيس كلي

  .في صـورة المدافعة عن المعايير والقيم األمريكية والغربية 
 األمريكيةم ـر القيـ كان الجمهوريون يتفقون مع الديمقراطيين في ضرورة نشوإذا   

ون ـ كلينتإدارة انتقدوا نهمأ إال األمريكيةوية ـن ذلك يدعم الهألعيد العالمي ـعلى الص
حة القومية بمقولة ـ استبدلت المصلأن إدارة كلينتونكوندوليزا رايس حيث اعتبرت 

ها الذاتية يؤدي ـعلى مصالحالواليات المتحدة  تركيز نأ  في حيناإلنسـانيةالح ـالمص
   . تعزيز الحرية والسلم والرفاهية في العالمإلىا ـعملي
العراق للكويت  زوـ بعد غ1990ر ومع نهاية ديسمباألب وش في ظل حكم الرئيس ب   و

  "Farman "فارمان  حيث يؤكدم كبير للحرب على العراقـدعالواليات المتحدة أظهرت 
على مستوى المعيار   بدايةت قامتيار الحرب كانـ لقبول خاألمريكي النداءات للشعب أن

رب من موقع المدافع الخير عن العالم  الحإلى أن الواليات المتحدة ذهبت واعتبر األخالقي
 الـتأييدوش في حشد ـوهكذا نجح ب،  القوة المدمرة والضارة أنه العراق علىإظهاروتم 

  .2  العام لصالح الضربة العسكريةالرأيووحد 
 والعراق أفغانستان لتبرير تدخلها في األسلوبن بنفس ـ بوش االبإدارةوقد عملت    

الواليات  أحقيةز الجمهوريين والتي ركزوا فيها على وذلك من خالل خطابات رمو
  أسلـحةانتشارر  وحمايتها من خطواألمـريكيةم الغربية ـفي الدفاع عن القيالمتحدة 
دام ـ والتركيز على تشويه صاألصوليةوضرورة القضاء على التنظيمات  الشامل الدمار

 وفي سبيل تحقيق هذه ،المحسين بوضعه في صورة الديكتاتور والخطر على المنطقة والع
  .اإلعالمية  فقد عملوا على حشد الكثير من الوسائل األهـداف

ية تعمل على ـعية ثقافـ مرج   ولكن ورغم هذه التبريرات إال أن البعض يرى أن غياب
 أصبح األمريكية األدبـيات النظام الدولي الجديد الذي تدعمه اليدولوجيامون ـتوفير مض

  يقول حيـث  اإلنسانية التدخالت أسبابر ـ يوجد مثال أي مذهب يفسلة مقلقة حيث الأمس

  :" Chris Brown "براونكريس 
                                                

 .40-38.ص ص) 2003مكتبة العبيكان،:،الرياض1الطبعة(محمد توفيق البجيرمي :،ترجمةمفارقة الفوة االمريكية جوزيف ناي،-1
Marysia Zalewski & Cynthia Enloe," Questions about Identity in International  Relations", In, Ken Booth & -2 

Steve Smith, International  Relations Theory Today,( Second Edition, Pennsylvania : Pennsylvania State       
University Press,1997),p.292. 
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  ر وحدهم لهم القدرة على تحديد متى تكون المعاييالواليات المتحدة وحلفائهاصبحت أ «        
  ة هذا  ممارسإمكانـيةهر مشكلة ـاه ذلك وهنا تظـ يفعل تجأنوما الذي يجب ة مهدد            

  . 1 »... لخدمة المصالح الخاصةالتقدير          
هديد ـ للتإزاحتهاوبعد أن الواليات المتحدة وكخاتمة لهذا الجدال النظري يمكن القول    

 بين الذين أيدوا األمريكيون وقد انقسم ، البحث عن عدو جديدأزمة في أصبحتالشيوعي 
 إالن دعموا االنخراط في القضايا الدولية،  العزلة وهم قليلون وبين مإلىضرورة العودة 

  فـإذا،األطراف وبين االشتراك مع بقية األحادية إلى بين النزوع أيضا هؤالء انقسموا أن
 أن ترى رايسن إف الواليات المتحدة   على مصلحةاإلنسانيةكان كلينتون غلب المصلحة 

  .لمصلحة القومية الوعي باأساسها تكون ذات مرجعية أنأي سياسة خارجية يجب 
غلب أن أينا أكية فكما ريمرأل يبقى محرك السياسة الخارجية ااألمني الهاجس    إن

 ركزت على األمريكيةالمقاربات الجديدة في العالقات الدولية وكسابقتها في تفسير السياسة 
ت أ ور،حهاـ في حماية مصالاألمريكيةمن فقد دعمت الواقعية الجديدة الهيمنة ألا

عيل التعاون الدولي من ـتي عبر تفأمنية يألن التقليل من خطر التهديدات األيبرالية وـالني
ن عدم استقرار السياسة أ اعتبرتما البنائية ف، أم دور المؤسسات الدوليةـخالل دع
جلها غير معرفة أمريكا من أب التي تعمل هن المعايير والمذاأ مرده األمريكيةالخارجية 

  .سياسيا
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

Chris Brown, " The Normative Framework of Post-Cold War International  Relations ", In, Stephanie Lawson, -1 
 The New Agenda For International Relations: From Polarization To Globalization In World Politics , 
(Oxford: Blackwell Publishers,2002) , p.151.  
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  العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية األمريكية : انيبحث الثالم

ملة من ـية تعتبر عملية معقدة وهذا لجـإن دراسة صنع السياسة الخارجية األمريك   
األسباب لعل أهمها يعود للجذور التاريخية التي بني عليها النظام السياسي األمريكي من 

يرة التي ـ مرورا على التناقضات الكب،رن الثامن عشرلقارتكازه على األفكار الليبرالية ل
ارات الطويلة ـتعرفها تركيبة المجتمع األمريكي خاصة النخبوية منها ووصوال إلى المس

المراكز  من عديد الاذ القرارات بفعل المفاوضات والمشاورات بين ختاالتي تأخذها عملية 
 هذه الصعوبة مكانها أيضا في طبيعة السلطوية التي تتداخل أهدافها ومصالحها، كما تجد

اسا ـريكي المتميز باالنفتاح والفصل الشديد بين السلطات والقائم أسـالنظام السياسي األم
، ولة على اتخاذ القراراتؤعلى الرقابة والمراجعة المتبادلة بين مختلف الهيئات المس

 متنوعة ومتداخلة ومن األمريكية العوامل المؤثرة في صنع السياسة الخارجية وهكذا فان
الصعب حصرها لحجم وأهمية ودور السياسة الخارجية األمريكية على المسرح الدولي 

ثيرات أوهي ترتبط أساسا ببيئة داخلية متباينة التكوينات والت خاصة بعد الحرب الباردة،
لق عـ بيئة نفسية تتإلىضافة إلبا مريكية،ألوبيئة خارجية تعرف انخراطا كبيرا للسياسة ا

  .   صانعي القرار في رسم واتخاذ وتنفيذ القراراتتأثير السمات المميزة لشخصيةب
  أبرز العوامل الداخلية: األولالمطلب 

ؤثرة بشكل ـ تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الماألمريكية البيئة الداخلية    إن
من مقدرات طبيعية ونات القوة القومية ـبرزها مكأكبير في صنع السياسة الخارجية لعل 

وة هذه في ـادر القـعمال مصإ على ةدولـقدرة المدى ثم  وبشرية واقتصادية وغيرها،
يد ـهم وسيلة لتجسـأارجية كـتي مؤسسات صنع وتنفيذ السياسة الخأتحقيق مصالحها وت

ريعية ـوالتش يذية،ـتحدة السلطات التنفـوتشمل في الواليات الم وة،ـمظاهر هذه الق
ي أوالر ي العام ومراكز الفكرأرلـدوار التي يلعبها األ اإلىضافة إل باائيةـوالقض

 طبيعة النظام أن هنا إلىشارة إلويمكن ا خرى،أل اةاالجتماعية والثقافي األنساقومختلف 
 تلف تلك العناصرـ المفتوح والمتميز بالمشاركة هو من يتيح لمخاألمريكيالسياسي 

، هذا بالرغم الم السياسة الخارجيةـاغة ورسم معيـ لعب دور فعال في صوالمتـغيرات 
من االختـالف النسبي في درجة تأثير كل عامل وهذا بتدخل العديد من العوامل األخرى 

  .كتغير الظروف الداخلية والخارجية المحيطة 
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  )الجذور والخصائص: (األمريكيةالقوة  - أوال

نصف الثاني من القرن التاسع عشر  من الكان ابتداءا األمريكية مظاهر بروز القوة    إن
ما بين  %5محققة متوسط نسبة نمو بلغ ، حيث بدأ النمو االقتصادي والصناعي المستدام

اعية ـزراعية والصنـوقد مست هذه الزيادة النوعية مختلف القطاعات ال ،1873-1913
 ن ـكان ما بيـوتضاعف عدد الس،  خاصةلألوروبيينوأصبح هذا التقدم عامل جذب مهم 

 إنـتاجبريطانيا في الواليات المتحدة وخالل ثمانينات تلك الفترة تخطت  ،1865-1900
         مايرنست أ ويحدد ،القوة االقتصادية الصلب وفي استهالك الطاقة باعتبارها معيار

وقد استفادت في هذه الفترة من ، وة كبرىـكقتحدة مالواليات الظهور  سنة 1898
 دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المحلية خاصة وأنها كانت  المتوفرة فياألمـوال

كان فقد  وللمقارنة ،ألف 25 للدفاع حيث كان عدد الجنود ال يتعدى %1تخصص فقط 
 حجم القوة الصناعية أنفي حين األمريكي  األسطولمرات  8الي يعادل ـ االيطاألسطول
  .1 1890 يطاليا سنةإن  مرة م13ر كبأ األمريكية

 كان مرده سياسة العزلة التي ظلت تتبعها األمريكي العسكري اإلنفاق ضعف   إن 
 لم تتورط في حروب خارجية ماعدا الحرب االسبانية أنهاحيث تحدة مالواليات ال
 األهلية عدا الحرب أراضيها لم تعرف حروبا على أنهاكما  1898 نةـ لساألمريكية

  .1865 المنتهية سنة
وارد طبيعية ـرتها على مـ هو وفاألمريكيةبتة المساهمة في القوة ومن الخصائص الثا   

ير لوقوعها بين المحيطين ـوشريط ساحلي كب ...)بترول فحم، حديد،( ضخمة ومتنوعة
ن ـ ومع نشوب الحربي، عدم مجاورتها للقوى العظمىإلى باإلضافة والهادي األطلسي

 هذه الحروب أن كما األحداث مسرح العالميتين في القرن العشرين استفادت من بعدها عن
اد ـاالقتصأنـعش  المنافسة مما األخرىوى الكبرى ـانعكست سلبا على اقتصاديات الق

 بعد الحرب العالمية الثانية أوروبا وكمثال على ذلك فقد خرجت األمريكية،والصناعة 
 روبياألو، وخالل الحرب الباردة كان التعاون تحدةملواليات اللمدينة بشكل كبير 

 توقيع العديد من إلى أوروبا بشكل كبير بعد جر تحدةمالواليات ال في صالح األمريكي
  . ..).األطلسي،حلف (ات والمعاهدات ـاالتفاقي

                                                
 .63-59.فريد زكريا،مرجع سابق،ص ص – 1
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 قوة عالمية أحادية حيث تتميز تحدةم الواليات الأصبحتومع نهاية الحرب الباردة    
فعسكريا زاد  القدرة المتاحة،ظاهر م بالشمولية وذلك لتوفرها على كل األمريكيةالقوة 

$ مليار 400إلى عهدة كلينتون أواخرفي $ مليار 232  بشكل مضطرد لينتقل مناإلنـفاق
 دولة وخمس عشرةاليابان  والصين و كل من روسياإنفاق وهذا يزيد عن ،2003لسنة 

 ، حامالت الطائراتأضخمحدث وأعلى اليات المتحدة لواكما تتوفر  ,1  مجتمعةأوروبية
قواعد اليات المتحدة وللو, النوويةأو  تكنولوجيا سواء التقليدية منها األحدث هي أسلحتهاو

   . بلد عبر العالم40عسكرية في 
 %16أوروباو %27 1998–1990بين األمريكي  اإلجماليالناتج  واقتصاديا بلغ نمو   

 اليابان  يساوي مجموع اقتصاديات2003 سنة األمريكي االقتصاد ، وأضحى %7واليابان
 من سكان العالم %5 قل منأهو اليات المتحدة لواوعدد سكان ,  وألمانياوبريطانيا

حث العلمي هو ـ على البإنفاقها أنكما ، 2  النفط العالميإنتاج من % 27وتستهلك حوالي 
، واليزال الدوالر عملة شمل بحوث الفضاء والحاسوب ووسائل االتصالي واألضخم

  .يالتداول النقدي الدول
 السـتقرار أسسعرق الديمقراطيات وهذا ما أتعتبر من اليات المتحدة لوفا سياسيا    أما

اتخاذ القرارات   فصل السلطات يجعل المشاركة واسعة في أنسياسي دائم كما
حافة نشيطة ـعلى صاليات المتحدة لواوفر ـ وتت،والمؤسسات منتظمة على حكم القانون

ل بشكل مباشر على دعم االزدهار االقتصادي ـتقرار عموهذا االس, ونظام حزبي تنافسي
 بامتدادها العالمي وذلك األمريكيةوتتميز الثقافة .األمريكيتاريخ الو االجتماعي على مدى 

, األمريكية تبثه عن الثقافة ما واإلعالم ومن خالل وسائل األفالم إنتاجمن خالل شركات 
Hubert Védrine " فيدرينايبار ولويق وهذا ما ساعد على توسيع قوتها الناعمة  "*: 

   االقتصاد والعملة والمجاالت العسكريةإلىاليوم يمتد  الواليات المتحدةإن تفوق  «
 رـ التي تغرق العالم وتشكل الفكاألخرىواللغة والمنتجات الثقافية الحياة  زوطرا   

  . 3 » سرةآ بجاذبية  الواليات المتحدةأعداء وتفتن حتى            

                                                
  .68.مصطفى علوي،مرجع سابق،ص-1

: in,2002, 3March , Sunday , The Observer, "?Has the US lost its way" ,Paul Kennedy -2
html.,00,661105,115810/story/wworldvie/uk.co.guardian.observer://http   

   .2002 -1997وزير خارجية فرنسا في حكومة ليونال جوسبان مابين *
�، ص جوزيف ناي،- 3� ! ����.25.  
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تستفيد كثيرا من بعض العوامل اليات المتحدة لوا مظاهر القوة هذه فإن إلى    وباإلضافة
ن أ بريجينسكي يعتبرو , الخارجية والتي سنأتي على شرحها في تأثير العوامل الخارجية

 التي القصـوى واألهمية, ومداها العسكريدرة  قأهمهاعدة مصادر  تستمد من ة أمريكاقو
 القوة إلى  باإلضافة,%20أي حوالي القتصادي في االقتصاد العالمي يلعبها نشاطها ا

وهذا ما وفر لها تأثيرا  ,األوجهالتكنولوجية الضخمة والمتطورة وجاذبية ثقافتها متعددة 
  . 1  العالمياإليقاع ضابطة أمريكا حيـث أصبحتونفوذا 

 والشمولية المتدادا تتميز بالتركيز واألمريكية نستنتج أن القوة أنوهكذا يمكن    
 من وسيلة في أكثر استعمال األمريكية يسمح للسياسة الخارجية األخيروع وهذا ـوالتن

، ويبين الجدول اسة الخارجيةـ استقاللية للسيأكثر هذه القوة تعطي أنكما , وقت واحد
  : عيـنة من مصادر التأثير األمريكي2 2رقم 
  

  القيمة العددية  مصــادر القوة

  ² ألف كلم9.269  المســاحة
   مليون نسمة276  )1999(عدد السكان

  %97  نسبة المتعلمين
  12070  عدد الرؤوس النووية

  $ مليار288.8  ميزانية الدفاع
  1371500  عدد المجندين

  $ مليار9255  إجمالي الناتج المحلي
  $ مليار637  الصادرات التكنولوجية العالمية

  570.5  اكنعدد الكمبيوترات الشخصية لكل ألف س

  بعض مصادر القوة األمريكية  2: الجدول
  احصائيات نهاية التسعينات*
  
  

                                                
 .7.،ص)2004دار الكتاب العربي،:بيروت(عمر االيوبي : ،ترجمةالسيطرة على العالم ام قيادة العالم:االختيار، زبغينيو بريجنسكي- 1
�،صي، جوزيف نا- 2� ! ����.86. 
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   األمريكية الخارجيةمؤسسات صنع وتنفيذ السياسة  - ثانيا
 انعقد مؤتمر 1776 عن التاج البريطاني سنةاليات المتحدة لوا استقالل إعالنبعد    

الثة عشر المؤسسة ـواليات الثـل تحتفظ بموجبه ايكونفدرال لنظام أسس الذي فيالدلفيا
بممارسة صالحياتها الدفاعية والدبلوماسية وصك العملة، وقد ظلت النقاشات الدستورية 

 وضع أعلنت ممثلة عن كل الواليات فنتجت عنها هيئة عامة تأسيسيةقائمة من قبل هيئات 
بينما انتخب  فيالدلفياوكان مقر الحكم الفدرالي في  ،17/9/1787الدستور الفدرالي في 

 وكان نائبا عن والية 1789 سنة جورج واشنطن وهو اليات المتحدةلول رئيس أول
 يتكون من ثالث هيئات  رئـاسيونص الدستور الفدرالي على قيام نظام فرجينيا،
ورئيس الدولة الذي يتولى  غرس ويتشكل من مجلسي الشيوخ والنواب،ـالكون دستورية،

 السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة العليا ومحاكم الواليات،إلى  باإلضافة ،السلطة التنفيذية
 26 العديد من التعديالت على الدستور فاق عددها إجراءوقد عرفت التطورات الالحقة 

  . رئيسا 43  اليوماليات المتحدة إلىلواكما تعاقب على رئاسة  تعديال،
 تشكيلب تم البدء حيثديمقراطية  على نمط الليبرالية الاألمريكي النظام السياسي    وتأسس
 يتقدمهم الحزب الجمهوري كممثل للتيار المحافظ والديمقراطي ممثال        1831 سنة   األحزاب

راء ـل الواليات والتي عكست الثـ داخاألحزاب الكثير من   إلى  باإلضافة للتيار الليبرالي، 
   .ثني الموجود في الواليات المتحدةإلوالتعدد ا
 ينطوي على عمل العديد من المؤسسات والهيئات األمريكيةلخارجية  صنع السياسة ا   إن

 أخرىذية ـبعها من هيئات تنفيـة الرئاسة وما يتـا بمؤسسبدء الرسمية وغير الرسمية،
والمؤسسة   القومي ووكالة المخابرات،األمنكوزارتي الخارجية والدفاع ومجلس 

 العديد من عناصر إلى ووصوال ،بالتشريعية ممثلة بالكونغرس بمجلسي الشيوخ والنوا
شرنا سابقا نظرا لكبر حجم الدولة أ كما األمريكية وهي تتنوع في الحالة التأثير األخرى

 األمريكيلتنوع تفسيره في انفتاح النظام اكما يجد هذا  وحجم التزاماتها الخارجية الحالية،
وعات الضغط من  مجموأهمهاواتساع هامش المشاركة التي يمنحها لمختلف الفواعل 

 الشركات الكبرى واللوبي أصحاب (واإليديولوجية المصالح االقتصادية أصحاب
 بعض العوامل تأثير وكذا والرأي ومراكز الفكر اإلعالمائل ــ ووس،..)اإلسرائيلي
  .  كالعامل الديني خاصة مع المحافظين الجدداألخرى
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  : الجهاز التنفيذي - 1
ر الرئيس صاحب السلطة الفعلية في الهيئة التنفيذية  يعتباألمريكيبموجب النظام    

 المختص وايـنستيفن  األستاذويتمتع بنفوذ كبير في مجال السياسة الخارجية حيث يقول 
   :بشؤون الرئاسة

  نذ ـ نفكر دائما بالرئيس، فمفإننا األمريكيةعند ذكر السياسة الخارجية «                      

  .1 »المهندسون الرئيسيون للسياسة الخارجية الجمهورية الرؤساء همة                  بداي
 للقوات المسلحة والمحدد لبرنامج السياسة الخارجية، حيث األعلىيعتبر الرئيس القائد    

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية ويشرف على عملية التفاوض مع الدول ويعين بإبراميقوم 
 أن إال الحرب تعود للكونغرس إعالن سلطة أنورغم  ،نباألجاالسفراء ويعتمد السفراء 

 ترومان قرار( رسمي من قبل الكونغرس إعالن الحرب دون أعلنوابعض الرؤساء 
ورغم مراقبة الكونغرس لعمل الرئيس في بعض القضايا  ،)1950الحرب على كوريا في 

فيذية بينه وبين دولة  االتفاقات التنإلى الرئيس قد يفلت من هذه الرقابة باللجوء أن إال
 الواليات المتحدةأجنبية كحاالت المساعدات العسكرية والمالية لدول تربطها عالقات مع 

  : القوميلألمن ريغانمستشار "  نورثوالفر"يقول 
  وتنفيذها فيما  القرارات  الدستور يمنح الرئيس السلطة الالزمة التخاذ كافةإن«            

  2» الخارجية سياسةيتعلق بال             

وتبرز داخل الجهاز التنفيذي وزارة الخارجية كهيئة مركزية رسمية حيث تعتبر مركز    
يرأسها كاتب  بالخارج،اليات المتحدة لوارئيسي للمعلومات والوظائف المتعلقة بارتباطات 

 مسؤولدولة يسهر على تنفيذ السياسة الخارجية وتمثيل الحكومة والتفاوض باسمها وهو 
ألف  250  من أكثر همساعدوياعدات الخارجية ـ الرئيس مباشرة وينظم برامج المسأمام

لغ ـ تبإجمالية سفارة بميزانية 140 على اليات المتحدة موزعينلواموظف نصفهم خارج 
الة ـ بعض الوكاالت كوكالة التنمية الدولية ووك وزارة الخارجيةوتتبع ،$ مليار8.1سنويا 

اري ـ قطاعات بحسب معيإلى ويقسم عمل الوزارة ، ونزع السالحةاألسلحالرقابة على 
شؤون القارة  ،أوروبا إدارة( حيث توجد التوزيع الجغرافي واالختصاصات التقنية،

                                                
1-Stephen Wayne, "De multiples influences s'exercent sur la politique étrangère des Etats-Unis", Revue 

 :in ,)2000mars  (,1numéro , 5volume , Unis-État des États'électronique de département d
htm.frwayn/ijpf/0300/itps/journals/gov.state.usinfo://http   

  .171-169.،ص ص)1997, األوروبي -مركز الدراسات العربي:باريس، 1بعةطال ( صناعة القرار السياسي األمريكي, منصف السليمي- 2





א����
א�ول





:

א����د����
א�����
�� 
��!�
،א(�)�'��(א�%��$�
א#��"��
א�����  )"-و�)�،
,�دא'��،+)�א
 

 41

 المنظمات نشؤو وشرق وأدنى آسيا، إفريقيا وشمال األوسطشؤون الشرق األمريكية، 
 والمراسيم والتخطيط ةواالقتصادينية ا التقسيمات الفنية فهناك الشؤون القانوـأم، )الدولية

 عن دور أهمية دور مستشاري الرئيس ال يقل أن إلى اإلشارةويمكن ، السياسي واالتصال
 في ركيسنج المهمة لوزراء الخارجية دور األدوار أمثلةومن  وزير الخارجية وقد يتعداه،

   .نريغا هامشيا في عهد شولتز، وعلى العكس كان دور نيكسونعهد الرئيس 
 وزارة الخارجية تلعب المؤسسة العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع دورا بارزا إلى    وإضافة

وات ـالق عملمن أن زمـام فبالرغم ، دخالت العسكريةـ والتاألمنيةخاصة في الشؤون 
امة ـ العاألركـان أن كاتب الدولة في شؤون الدفاع ورئيس هيئة إلىالمسلحة بيد الرئيس 

البدائل و القومي وذلك للمساهمة في مناقشة الخيارات األمنتماعات مجلس يشاركان في اج
يادات ـبالنسبة للسياسات الخارجية كما يعملون على بلورة السياسات العسكرية وتعمل الق

رارات المتخذة من ـالميدانية على وضع وتنفيذ الخطط والعمليات العسكرية بناءا على الق
ثالث وزراء في " البنتاغون" ر الوزارة ـزير الدفاع بمقويساعد و, قبل مؤسسة الرئاسة

صال ـ رسمي باسم البنتاغون عملية االتثمتحد ويتولى ،سالح الجو والبحرية والجيوش
   .1  بناءا على أوامر وزير الدفاعاإلعالمبوسائل 

في عهد الرئيس ترومان تـم إنشاء  1947   وبمقتضى قانون األمن القومي الصادر سنة 
 األمن القومي كهيئة حكومية يرأسه رئيس الدولة ويتكون من نائب الرئيس ووزير مجلس

الخارجية ووزير الدفاع، ومديره التنفيذي هو مساعد الرئيس لشؤون األمن القومي، وقد 
يحضر اجتماعاته مندوب الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة ورئيس هيئة األركان العامة 

ل على تقديم االستشارة وتحديد البرامج اإلستراتيجية في مجاالت ومدير االستخبارات، يعم
الدفاع والسياسة الخارجية وحتى الشؤون االقتصادية، وصياغة الصورة العامة للقرارات 
ويتم ذلك بجمع كبار المسؤولين وتزويدهم بمعلومات متكاملة الستعراض وتحليل مختلف 

ن يقومون بدراسات ذات صـلة بوظائف البدائل المطروحة، وقد يتبعه مجموعة باحثي
  .المجلس 

   وإضافة إلى هذا المجلس وبموجب نفس القانـون السابق تم إنشاء وكالة المخـابرات 
لتعمل على تقديم المعلومات لمجلس األمن القومي في الميدان " CIA"المركزية

                                                
 .222-215.المرجع نفسه،ص ص– 1
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ل وتضع االستراتيجي وفي مختلف المجاالت السيـاسية واالقتصادية كما ترصد وتحل
تقديرات لحـالة األوضاع السائدة في العالم، كما ينطوي عملها على بعض الممـارسات 
الخفية كالـقيام بعمليات سرية في الخارج لتنفيذ أهداف محددة في برنامج السياسة 
الخارجية، ويعتبر مدير الوكالة مسؤوال أمام الرئيس، وللوكالة عالقات اتصال مع الكثير 

م وبذلك تعمل على التعرف وتحليل مختلف المواقف قبل بلورة أي رؤية من زعماء العال
  .1نهائية بشأن قرارات معينة خاصة تلك المتعلقة بالتدخالت العسكرية الخارجية 

  : الهيئة التشريعية - 2
ويتألف من , األمريكي بمثابة السلطة التشريعية في النظام األمريكييعتبر الكونغرس    

شيوخ الذي البوالية نيابية تدوم سنتين ومجلس نائب  435 يظم مجلس النواب الذي
يتساوى فيه تمثيل الواليات بنائبين لكل والية أي مئة نائب تدوم عضويتهم ستة أعوام 

,  الحزبين الجمهوري والديمقراطيأعضائه أغلبيةن ويتناوب على ـويجدد ثلثهم كل سنتي
صالحيات في مجال السياسة الخارجية  فإن للكونغرس عدة األمريكيموجب الدستور ـوب

  إال بموافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثينمال تت الخارجية التي يقترحها الرئيس فالمعاهدات
 في الشؤون الخارجية المسؤولين على تعديالت الرئيس من السفراء وأيضاويوافق 

القائد  ئيس هووبالرغم من أن الر،  بالدولواالعتراف األجنبيةواعتماد سفراء الدول 
 الحرب والرقابة على بيع إعالن للقوات المسلحة فإن الكونغرس هو من يملك حق األعلى
 له سلطة الموافقة على الميزانية أن الحكومية كما اإلدارات تأسيس وله صالحية األسلحة

وهناك ثالث لجان تعمل في  ,العامة بما فيها ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية
القات الخارجية التابعة لمجلس ـس وتختص بالشؤون الخارجية وهي لجنة العالكونغر

 ألعضاءو, يوخ ولجنة العالقات الدولية ولجنة القوات المسلحة التابعة للمجلسينـالش
 جماعي والتباحث أو بشكل فردي األجنبيةال وزيارة البلدان ـ االتصإمكانيةالكونغرس 

كما يمكن , كبر للشأن الخارجيأا يوفر مراقبة مذا  وه،في مجال العالقات المشتركة
 فيما يتعلق بالسياسة الخارجية آرائهمرصد و أجـانب مسؤولينلمجلس الشيوخ استقبال 

  . 2  خاصة في تقديم المساعداتاألمريكية
     

                                                
 .206-202.المرجع نفسه،ص ص – 1
 .141.المرجع نفسه،ص – 2





א����
א�ول





:

א����د����
א�����
�� 
��!�
،א(�)�'��(א�%��$�
א#��"��
א�����  )"-و�)�،
,�دא'��،+)�א
 

 43

 إثارة يعرف األمـريكيةورغم هذه الصالحيات المتعددة فإن صنع السياسة الخارجية    
رارات وتنفيذها بين مؤسستي الرئاسة والكونغرس فتاريخيا ـفي اتخاذ الق السيطرة إشكالية

 لصالح الكونغرس األهلية بعد الحرب لتتراجع هيمنة رئاسية األمريكيةعرف بداية الدولة 
وقد ساهم في هذا الرجوع  ,وتعود بقوة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الخمسينات

 باألمـن المرتبطة خاصة الوكاالت الهيئات وإنشاء إلى افةباإلضظروف الحرب الباردة 
  ) . المشتركةاألركانهيئة , وكالة المخابرات المركزية,  القومياألمنمجلس (القومي 

ل ـترات االنفتاح والتدخـ فأنوهذا التأرجح في السلطات يجد تفسيره في كون    
 تلعب أن الشعب راغبين في أفرادكبر حيث أ الجهاز التنفيذي دورا أثناءهاالخارجي يلعب 

بينما يكسب الجهاز التشريعي قوته في , دورا نشيطا في الشؤون الدوليةاليات المتحدة لوا
 للشعور االنعزالي حيث األهملة االنطواء باعتبار الكونغرس المصدر التاريخي ـمرح

يس لفترة  انتخاب رئإعادةولذا فإن , كبر على نشاطات السياسة الخارجيةأيضع قيودا 
اسي ـمل الرئـ مادام العاألبيضاسية ثانية تعني تراجع قوة الكونغرس لصالح البيت ـرئ

  .1 العامالرأي  تأييـديلقى
وهو "جنجرتش"وفي فترة رئاسة كلينتون اصطدم بكونغرس جمهوري قوي بقيادة    

لدى اليات المتحدة لوا المتحدة وكان وراء رفض تسديد حصة لألممشخصية معادية 
 من إسرائيل لدى األمريكيةالسفارة نقل كما قام الكونغرس بسن قانون  المنظمة الدولية

 تحرير العراق من نظامه السابق هو السياسة أن 1998 في أعلندس كما ـ القإلىبيب ألت
 فقد جاء بعض رموز األمريكيةاسة يثر في الس أكان لهذا الدورألمريكا، وقد الرسمية 

 وقف صالحيات المؤسسة التشريعية والتي بأولوية ك تشينيـيكد بوش الحالية إدارة
 المعلومات وحصرها إخفاء وسيلة وهي أهم لذلك واستعملتعاظمت خالل فترة التسعينات 

 لتساعد في هذا االتجاه 2001سبتمبر 11  أحداثد جاءتـ وق،2 على الرئيس ومعاونيه
 إخطارمن القرارات دون  بوش العديد إدارةواتخذت   والسريةالتعتيمحيث ازداد 

 تسريع كبير في إلى أدتا والعراق أفغانستان المذكورة وحرب فاألحداثوهكذا  ,الكونغرس
العالقة بين  "اندرو بنيت"ويلخص , 3 بوشإدارة إليهاتعزيز السلطات الرئاسية التي سعت 

                                                
. tCi. Op, Holmes. Jack E -1  

 .215-212.،ص ص)2005جويلية(،161،عددالسياسة الدولية،"الثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحدة الخارجية:" منار الشوربجي- 2
 html.1395article/com.diploarmon.www:// http:        في" عودة الى الرئاسة االمبراطورية في الواليات المتحدة"،فيليب غولوب- 3
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د يـال السياسة الخارجية في كون الكونغرس له الـ في مجاألبيضالبيت الكونغـرس و
العليا في الشؤون الدولية المتسمة بطابع داخلي والتي تهم الناخبين مثل التجارة الدولية 

 في قرارات التدخل األبيضوتزداد سلطة البيت ، وليس نفس السلطة فيما يتعلق بالحرب
 الكونغرس يؤدي إنذا يمكن القول كوه, 1اإلنساني التدخل العسكري وفي حفظ السالم 
مباشر   دوره يعتبر غيرأن من صنع وتنفيذ السياسة الخارجية كما رأكثوظيفة الرقابة 
 عموما والخارجية على وجه األمريكية ومركزيته في السياسة أهميتهبالرغم من 
   .الخصوص

   : الجماعات الضاغطةتأثير - 3

 تنظم فيه مجموعات مختلفة ذات مصالح إطارعن   الجماعات الضاغطة تعبر   إن
 على صناع القرار وذلك رالتأثي ولتحقيق هذه المصالح تعمل على ، متباينةأومشتركة 
هجرة   أوجدتاليات المتحدةوـلاوفي   توجيه القرارات بما يخدم مصالحها،إلىبالسعي 

اليات الجماعات، وقد عمل اتساع نشاط الو و العديد من القومياتإليهانسيات المختلفة ـالج
ولذا فهي تتنوع   هذه الجماعات،وتأثيرتحرك في الداخل والخارج على زيادة المتحدة 

سيات والتي ـرى خاصة متعددة الجنـفمنها المرتبطة بمصالح الشركات االقتصادية الكب
 والبترولية الكبرى الصناعة العسكريةكشركات خـارج الواليات المتحدة  تأثيرها إلىيمتد 

ومن جهة  ،"اعي العسكرينخبة المجمع الصن"وذ الواسع في دوائر صنع القرار ـذات النف
 العديد من الجماعات إنشاء بشكل كبير في االثنيمل الديني واالنتماء اأخرى أثر الع

اليات لواكما تعرف  ،اإلسرائيليطة في هذا المجال كجماعات اللوبي ـئات الناشـوالهي
 لاألعما انتشارا كبيرا للجماعات المهنية ونقابات العمال واتحادات غرف رجال المتحدة

 والحفاظ اإلنسان التي تتخذ من حماية الحريات وحقوق األخرىوجمعيات المجتمع المدني 
  . الرئيسيةأهدافهاعلى البيئة 

  : الصناعي العسكري" المجمع"نخبة المركب 1.3
حيث أراد أن  ،1961 لسنة ازنهاور في خطبة األوللقد عرف هذا المفهوم ظهوره    

سسة العسكرية واختالفها الكبير مع ما كان سائدا من قبل يعبر عن التغيير الذي لحق بالمؤ
 ظهرت شبكة هكذاو حيث لم تكن هناك انتشار لظاهرة ارتباط المصالح بازدياد التسلح،

                                                
 ) 2003جويلية(،153 ،عدد السياسة الدولية ،"السياسة الخارجية واالولويات االمريكية في القرن الواحد والعشرين       :لروبرت ليبر  عرض كتاب  –1

 .353.ص
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ولذا فهو يعرف بتحالف العسكريين  معقدة من المصالح تتجاذبها أطراف مختلفة،
لى صناع القرار باتجاه  عوتأثيرهم األسلحة وبيع إنتاجين المستفيدين من ـوالصناعي

 والعراق بينت ما أسماه البنتاغون الثورة في أفغانستانفحرب  تأجيج عملية سباق التسلح،
 بل أعاد تنظيم نفسه وهم ، انتهاء دورهإلىالسالح، وهكذا لم يؤد انتهاء الحرب الباردة 

ن ألن ل المشاريع العسكرية بضرائب المواطنيي من المعقول تموأنهينطلقون من فكرة 
اإلجمالي، من الناتج القومي  % 20ن ميزانية الدفاع تتجاوزألو ،األمنالمقابل هو ضمان 

 شكرتارياالب العسكرية وأضحت نخبة متماسكة تسمى الشركاتفقد استفادت كثيرا هذه 
"Corporatocracy"1  أي حكم الشركات .  

ن ظهورها إتينات ف كان الظهور االصطالحي لهذه الظاهرة كان مع بداية الس   وإذا
 الواليات المتحدة إلى عند امتداد الحرب األولى نهاية الحرب العالمية إلىالفعلي يعود 

برئاسة  1918 اعات العسكرية سنةـزلة فأنشأ مجمع الصنـكانت تتبع سياسة العحيث 
  . والتحضير للحروباإلعداد صاحب نظرية المركزية في األصل  يهودي برنار باروك

لوكهيد شركة  ،وأمثلـتهاتعاقد مع البنتاغون ت ألف شركة 230  مناليا أكثرحوتمثل    

في  32وتحتل المرتبة $  مليار18.5  حوالي1997  التي بلغت قيمة عقودها سنةمارتن
 الصواريخ المضادة إنتاج المختصة في ورايثيون، كبوينغرتيب الشركات العمالقة ـت

  .للصواريخ 
بيرة ـة كـبوجود شبكالواليات المتحدة لعسكري في يتميز المركب الصناعي ا   و
ع ـبح يتمتع بنفوذ واسـراف ووظائف مختلفة وقد أصـرابطة تضم أطـقدة ومتـومع
  هدفا رئيسيا، األرباح، فهذه الشركات تتخذ من مضاعفة هوامش األمريكية اإلدارةفي 

ث والدراسات التي وقد استطاعوا اختراق دوائر صنع القرار مستفيدين في ذلك من البحو
 القومي كالضربة االستباقية وسياسة قلب األمنتسوق لمفاهيم مختلفة في استراتيجيات 

 هذه الشركات بعض المناصب الحساسة كالرئيس أصحاب المعادية، وقد تقلد األنظمة
 األمن لوزير األول النائب أصبح الذي  انغالندغوردنالسابق لشركة لوكهيد مارتن 

   .2 الداخلي
  

                                                
 .81.،ص)2004اوت( ،306،عددالعربيالمستقبل ،"المشهد االقتصادي في الواليات المتحدة وتداعياته على سياستها الخارجية": زياد حافظ - 1
 .83-81.ص ص نفسه، المرجع– 2
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  :اإلسرائيلي اللوبي  جماعات 2.3

 األفـراد من عن تحالف بين مجموعة  الواليات المـتحدةفي اإلسرائيلييعبر اللوبي    
 الضغط على صانعي القرار في اتجاه وضع سياسة خارجية األساسيوالمنظمات هدفها 

للجنة كا التنظيمات والعديد من األمريكـيونويشكل هذا اللوبي اليهود  ،إلسرائيلموالية 
كما يضم هذا اللوبي مسيحيين ، AIPAC العامة اإلسرائيلية للشؤون-األمريكية
 وروبرت ،كجون بولتون والمحافظون الجدد جيري فالويلو بويل جاري مثل بروتستانت

وزير تعليم ووليام بنيت ، "Wall Street Journal"في  حرير السابقـ رئيس التيبارتل
ما يميزهم تغلغلهم في معظم دوائر صنع القرار فهناك و ،1ديل سابق والصحفي جورج 

  روسكدونيسوعناصر في الجهاز التنفيذي  آرميك دي كغرسـأعضاء في الكون
  مع بوش وريتشارد بيرلفيث ودوغالس أبراهام توإليـو ، مع كلينتونأنديك ومارتن
الصناعات  والبترول واألسلحة امتالكهم لبعض كبريات الشركات إلى باإلضافة االبن،

 وخارجها الواليات المتحدةوة وضخامة موارد داخل ـالتكنولوجية وغيرها ولذا فلديهم ق
 والرأيوث والدراسات ومراكز الفكر ـعاهد البحـكما يعرفون باختراقهم الكبير لم

 وهناك األدنىنطن لسياسات الشرق ـ في معهد واش1985 كان يعمل فيأنديكفمارتن 
 سابان اليهودي األمريكي األعمالل ـ المملوك لرجسابانركز  من خالل مزبروكينمعهد 

 في مناصب حساسة إلسرائيل يضغطون دائما باتجاه عدم تعيين أي منتقد أنهم، كما حاليين
 تقدم  الواليات المتحدة فقد ظلتاللوبيات ذهوبفضل عمل ه. 2 خاصة في وزارة الخارجية

  بيناادية حيث بلغت مص في المعونات االقتأساسادعما ماديا ودبلوماسيا كبيرا وظهر ذلك 
 الخارجية وهذا أمريكا من مساعدات %20 وهي تمثل $مليار 140  حوالي1973-2003
كما يتضح  ،األموال هذه وإنفاق إدارة كشف مسبق عن كيفية إسرائيل تطلب من نأدون 

ر يدين  قرا32على  1982  منذ الواليات المتحدةالدعم الدبلوماسي أيضا في اعتراض
 تبريراتهم الواليات المتحدة في إسرائيلولمناصري  حق الفيتو،  وذلك باستعمالإسرائيل

 ديكتاتوريين كما بأعداء دولة ديمقراطية ضعيفة محاطة إسرائيللهذا الدعم حيث يرون أن 
  .3  بطريقة خاصةمعاملتهاليهودي تتطلب العمل على  للشعب  المعاناة السابقةأن

                                                

1-John J. Mearsheimer  & Stephen  M  .Walt ,"the  Israel  Lobby  and  U.S  .Foreign  Policy", Review  of  Books 
 published ,  Vol .  28,  No. 6, (March  23 , 2006),pp.14-15. 

. Ibid.pp.19-20 -2  
 Ibid.pp.2-8.  -3  
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 البارز في تسويق المشاريع األثر هذا اللوبي كان له به الذي يتمتع عالمياإل الثقل    إن
 دائما في إسرائيلعلى وضع اإلعالمية  وهكذا عملت هذه الوسائل اإلسرائيلية واألهداف

 وأضحت معاداة السامية التهمة الحاضرة لمن يشكك في المحرقة ،ورة المعتدى عليهـص
 الواليات المتحدةداخل اللوبيات حتى التطرق لنفوذ هذه و ،اإلسرائيليةأو ينتقد السياسات 

ومن   والمتابعة بل بالتنديد والمقاطعة،ةباالستجاب يحضىمن خالل الدراسات النادرة ال 
 إسرائيلمن أ وجعل إلسرائيل ال يخفون دعمهم المطلق األمريكيينن الساسة إجهة أخرى ف

 السياسة الخارجية أولويات أحد ألوسطاووضعها  االستراتيجي المتفوق في منطقة الشرق 
  .اإلسرائيلي ولذا فهم يتجنبون دائما الخوض في الملف النووي األمريكية

 على األمريكية وعلى خلفية الحملة األخيرة اآلونةنه في إ فيالالمتناهورغم هذا النفوذ    
 سرائيلياإل ضغط اللوبي أسبابهاحد أ والتي كان ، العراق خاصةعلى والحرب أفغانستان

 في العالم فقد تحركت بعض الواليات المتحدة شوهت صورة أنهاوالتي يرى البعض 
 الرضوخ والتساهل في التعاطي مع لتحذير من عواقبل األكاديميينالدعوات خاصة من 

 كل من ميرشايمر وستيفن وولت حول بها الدراسة التي قام إلى هذه الجماعات، فباإلضافة
 الكونغرس يدعو بريجينسكي في كتابه ،األمريكية في السياسة ئيلياإلسرا اللوبي تأثيـر

 التدقيق في قوانين اللوبي إلى »األمريكيةثالث رؤساء وأزمة القوة العظمى  فرصة ثانية«
 على اوتأثيرهوجماعات الضغط والمصالح المناصرة لدول أجنبية للتقليل من نفوذها 

 في الواليات المتحدة يشوه مكانة اإلسرائيليويعتقد أن اللوبي األمريكي، صانع القرار 
  .1وسط ألالشرق ا

 األمريكية كبير في السياسة الخارجية تأثيرا ه جماعات الضغط لأنوهكذا يمكن القول    
 اللوبي جماعاتثم  الشركات الصناعية الكبرى خاصة العسكرية بأصحاببداية 

مين تدفق أ تعلىالعمل  هو والهدف النهائي األخرى ومختلف المنظمات اإلسرائيلي
من أوالحفاظ على  ،تنافسيتهاح هذه الشركات وتكريس سيطرتها وحماية ربالبترول وزيادة 

 ترفع مطالبها فإنهاوعندما تقرر هذه الجماعات  ،إستراتيجية أولوية وإبقائه إسرائيل
ختصة ثية المـالمؤسسات البحعلى ويحال الموضوع   الخارجيةأو وزير الدفاع أوللرئيس 

  . تقديم التوصيات واالقتراحات بشأنه قبل تنفيذه وتهـدراسل

                                                
                                                   html.194/62/nbanews/org.annabaa.www://http: ،فياألمريكيةثالث رؤساء وأزمة القوة العظمى  فرصة ثانية:عرض كتاب لبريجنسكي–1
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   : الدين في السياسة الخارجية األمريكيةأهميةتعاظم - 4

 من بهاتزام بعقيدة معينة وأداء واجباتها وشعائرها وكل ما يتصل ـ الدين يعني االلإن   
موضوعية والتلقائية اهرة اجتماعية يتسم بالـ، وهو كظبهعبادات نحو المعبود المعترف 

  .1  والعموميةواإللزام
، وتحتوي الواليات األوائل المهاجرين إلى بالدين االلتزاموفي الواليات المتحدة يعود    

 ، شخص900 ألف كنيسة أي كنيسة لكل 300المتحدة على كل ديانات العالم وتضم 
 60 مليون بروتستانت،180(  على الديانات الرئيسية كالمسيحيةاألمريكيينوينقسم أغلبية 
  . ماليينبستة ةواليهوديماليين سبعة  ب واإلسالم)مليون كاثوليك

 أو دين رسمي للدولة وليس حضر التدين إعالن تعني حضر األمريكية العلمانية    إن
 تدينا بين األكثـر األمريكيياة السياسية حيث يعتبر المجتمع ـدور الدين في الح
 بروح الكنيسة، والكنيسة ال تحيا أمريكان أهنتكتون هذا ب فيصف ،المجتمعات المتقدمة

 بها التي يؤمن واألفكارمنظومة القيم والمعتقدات وتعني المسيحية بل تعني الدين المدني 
 دولة مختارة ومكلفة برسالة سامية في أمـريكا أن وأساسها األمريكيمعي ـالعقل الج
سع تزايد عدد وقوة المؤسسات والجامعات الوا ومن تجليات هذا االنتشار ،2 هذا العالم

   .وإمكاناتهاالدينية وازدياد تنظيمها 
 األمريكيةلقد أضحى الدين يعتبر أحد مصادر تشكيل الهوية والثقافة في الحياة السياسية    

 ويسيطر البروتستانت ، وعن العالم الخارجيأنفسهم على صياغة تصوراتهم عن إذ يعمل
 نجد حيث ثالث تيارات داخل البروتستانت وهناك مريكياأل المجتمع أغلبيةعلى 

 لإلنجيل، ويتميزون باالنغالق واالنعزال ولهم نظرة تقديسية البروتستانتيون األصوليون
م ـعلى التعاون ولهو  األخـالق انفتاحا ويحضون علىون وهم أكثر المسيحيونوالليبرالي

 وغير اإلنسانضايا كالبيئة وحقوق  مستقبل العالم ويهتمون بعدة قإلىة ـنظرة ايجابي
رة من ـ الكبياألغلبية وهم اإلنجيليون التيار الثالث فهم أما ،3إسرائيل متحمسين لتأييد 

 ، من البروتستانت%40 عامة أي يمثلون حوالي األمريكيالبروتستانت ومن المجتمع 
 في أوروبا  وتعني الخبر السعيد وظهرت فيأصلها يوناني "Evangelion "إنجيليولفظة 

                                                
 .130.،ص)2003جويلية (،153،عددالسياسة الدولية،"ة نموذجااالزمة العراقي:دور الدين في السياسة الخارجية االمريكية:"عصام عبد الشافي– 1
  .213.منار الشوربجي،مرجع سابق،ص– 2
  htm.3roaa=CurFN?asp.Index/aasiyass/eg.org.siyassa.www://http :،في"الدين والسياسة الخارجية االمريكية:"  خليل العناني- 3
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 لتسمية الكنائس سعو حيث المفكرين الكاثوليك اإلصالحالقرن السادس عشر مع حركة 
 الصحوةوقد ساهمت  "التوراة" البروتستانتية التي عظمت العودة لتعاليم الكتاب المقدس

 جوناثان بقيادة اإلنجيلية في تكوين الحركة الثامن عشر والتاسع عشرالكبيرة مع القرنين 

 "George Whitefield "فـيلد توايورج ـج و"Jonathan Edwards "ادوارد 
  ."John Wesley  "ويزلي جونو
 المعنى المستحدث من الجمعية الوطنية يأخذ أصبح  الواليات المتحدةواليوم في   

ومن  ،1  مباركة ولها مسؤوليات نشر القيم عبر العالمأن الواليات المتحدة وهو لإلنجيليين
 حسبهم من اإلنسان حيث ينتقل الهداية الدعوة وتحقيق بأهمية يؤمنون أنهمبين أفكارهم 
وقد وردت هذه  "الوالدة من جديد" حالة الخالص الدائم ويطلقون عليها إلىدائرة الخطيئة 

كما يعتقدون  وفي الكثير من خطابات بوش االبن، 1976  لسنةكارترالعبارة في حملة 
بين " هرمجدون"ا لمعركة  سيخوض حروبا تمهيدوسطاألن الشرق أبقرب نهاية العالم و

 "اهللا" ليسهل على المسيح بناء مملكة إسرائيل تنتصر فيها أنالعرب والتي يجب و إسرائيل
 للواليات المتحدة مسؤوليات والتزامات أنويعتبرون ، 2 في فلسطين عند نزوله الثاني

 كقوة عالمية مسيطرة ويدافعون أمريكا حماية وضع إلىبنشر القيم عبر العالم ويميلون 
 العالمي واألمنددة للسلم ـشرعية االستعانة بالقوة العسكرية ضد الدول المه على

، ومنذ 2003  منهم الحرب على العراق في%77 حيث ساند اإلنسانوالمنتهكة لحقوق 
 الحزب الجمهوري ويساندون أجندة المحافظين الجدد حيث الكثير إلىالستينات توجهوا 

م يشكلون صلب ـ هذا التيار أي اليمين المسيحي وهإلىين الجدد ينتمون ـ المحافظمن
إلسرائيل،  بوش االبن، ولذلك هم ال يخفون دعمهم المطلق رأسهم الحالية وعلى اإلدارة

 في نزاع بين الخير والشر أن الواليات المتحدة عتقد بوش يأن سجيرفي روبرت يرىو
 ، معنى لحياته الشخصية التائهة والفاسقة سابقاأعطىما  مإيمانه زيادة إلىويعزو ذلك 

 .3  مثال ليست خاصة السياسة الخارجية بل مهمته المقدسةاإلرهابوأضحت الحرب على 

                                                
1-Celia Belin, Guest Fellow,"Les protestants evangéliques aux états-unis et la politique étrangère americaine", 
Annuaire francais de relations internationales; Vol. 7, 2006,pp.662-663.  

 :، '&، األصولية في اليهودية والمسيحية واإلسالم :ا��/	آ# � أ-, ا+ : 9ر+8 ار��$�و�5 �4ض آ$ ب:ابراهيم درويش- 2
>--5700=id&view=task&content=option?php.index/com.nation-arab.www:// http  

3-Robert Jervis,"An Interim Assessment of September 11: What Has Changed and What Has Not?", in : 

Demetrios Caraley, September 11, terrorist attacks, and U.S. foreign policy, (Second Edition,, New York : 

Academy of Political Science, 2002),p.199. 





א����
א�ول





:

א����د����
א�����
�� 
��!�
،א(�)�'��(א�%��$�
א#��"��
א�����  )"-و�)�،
,�دא'��،+)�א
 

 50

الحرب المقدسة، العدالة  محور الشر،"تجلى ذلك أيضا في المفاهيم التي يستعملها كما 
 والطابع العالمي األمريكية المكانة  يشعرون باستثنائيةفاإلنجيليونوهكذا  ،"...المطلقة 

  . لقيمها وبالتالي ضرورة فرض هذه القيم من خالل السياسة الخارجية
  : راكز الفكر والرأيـدور م- 5

 وقد الواليات المتحدة الدراسات انتشارا كبيرا في ومراكز والرأيالفكر  تعرف مراكز    
 ،ها الحرية في العملل الذي يتيح ـكياألمريساهم في هذا االنتشار الالمركزية في النظام 

 ،الدولية ؤونـ في الشاألخيرة  اآلونةفياألمريكية  السياسةاالنخراط الكبير الذي تعرفه و
  . الخارجية ةالسياسن رسم خيارات أ الرؤى بشت وتشعباألفكار ت تعددفقدذلك لونتيجة 

 أسـسهجي  الذي ـني ظهور هذه المراكز بداية القرن العشرين مع معهد كارأوقد بد   
 الرئيس السابق أنشاها الذي 1919 للحرب فيهوفرومؤسسة  1910 في "بيت سبيرغ"
 األخرى واألغلبية ، مستقل%25 مركز منها 2000 ، ويبلغ عددها حاليا"هوفرهربارت "

 على هذه المؤسسات البحثية االعتمادد بشكل كبير ا وقد ز،1  مختلف الجامعاتإلىمنتسبة 
 كالدفاع اإلستراتيجية في صناعة القرارات في المجاالت أساسيارا وأصبحت منب

نجاز الدراسات إ بالمراكزواالستخبارات وذلك بناءا على عقود عمل تقوم بموجبها هذه 
راكز على ـوتقوم هذه الم  مرموقين،نأكاديمييوالبحوث المطلوبة وذلك باستخدام 

هداف ألتي تمس مباشرة المصالح واناطق ومعالجة القضايا الـغرافي للمـالتخصص الج
أو ذاتي من خالل بيـع مريكية، وهي معفاة من الضريبة وتقوم على تمويل فردي ألا

ل مباشر من الحكومة في يو بتموأ ،2 تبرعات الشركاتمن أو الكتب واإلصدارات البحثية 
 ارد هاس ريتشبـ وحسأما الوظائف الرئيسية لهذه المراكز .اـراكز التابعة لهـحالة الم

" Richard Haass  "نهم أارجية كما ـرا جديدا حول السياسة الخـهم يخلقون تفكيـنإف
،  الرئاسية بالخبراء والعلماء لتقلد مناصب عليا وحساسةواإلدارةرس ـيزودون الكونغ
ت المطروحة وهذا بالتنسيق مع صناع اناء فهم مشترك حول الخيارـكما يحاولون ب

 واستجابت 1992من اقتصادي في أنشاء مجلس إ معهد كارنيجي بلب مثالافقد ط السياسة،
 قد يلعبون  و، مجلس االقتصاد الوطني في نفس السنةبإقامة دارة كلينتون لهذا المطلب إ

                                                
Electronic Journal of an , "The Role of Think Thanks,da Foreign Policy Agen. S. U",Others& Richard Haass -1 

. 11.p,) 2002Novemer (,3. N, 7Volume , Departement of  Satate. S.the U  
:   ،في"مراكز الدراسات المؤثرة على السياسة الخارجية األمريكية":كريم القاضى-2

                                                                                         HTML.24E1FI/1/1/2001/ahram/eg.org.ahram.acpss://http  
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هد ـوقام مع ،إفريقيا فقد حدث ذلك في جنوب   ،دور الطرف الثالث كوسيط في النزاعات
ريع لتحسين العالقات العرقية في يوغسالفيا  مشابإطالق والدولية اإلستراتيجيةالدراسات 

  . يل الحوار اليوناني التركي ـوالمساهمة في تسه
 وكانوا مسؤولين في معاهد البحث األمريكية اإلدارةمثلة الذين تقلدوا مناصب في أومن    

جلس ـوم بروكينز راءـاستعان بالعديد من خب 1976 في رـكارت الرئيس أننجد 
غل ـج فجون بولتون الذي شـبعت نفس النهـوش الحالية اتـدارة بإ والعالقات الخارجية

  الواليات المتحدة ومندوباألسلحة،ابة وحضر انتشار ـمنصبي نائب وزير الخارجية للرق
كما كان مساعد وزير  ، انتربرايز المتحدة كان سابقا نائب لرئيس معهداألمملدى 

دى شؤون المحيط ت رئيسا لمن كيليجيمسالخارجية المكلف بشؤون آسيا والباسيفيك 
مساعد كاتب الدولة وبيتر رودمان ، واإلستراتيجيةعهد الدراسات الدولية ـالهادي بم

من القومي في مركز ألمن الدولي حاليا كان يشغل مديرا لبرامج األللدفاع مكلف بشؤون ا
  .1 نيكسون

ع السياسة الخارجية نـن هذه المركز البحثية تقوم بدور كبير في مجال صإ فاوهكذ   
 كما تعمل ،زاء ذلكإ األمريكية والسياسة ،فهي تعمل على تدارس جماعي لمستجدات العالم

االعتراض على أو ن هذه القضايا لمساندة أي العام بشأالرأوساط على نشر الوعي بين 
   .الخيارات الحكومية

 حيث تقوم األمريكيةسة صبح يتوافق الى حد كبير مع السياأولذا فان دور هذه المراكز    
  ،التاجر،العسكري"أضحت تبشر بثالثية مثال بعملية التنظير لهذه  السياسة فمؤسسة التراث 

 األمريكيةسر التوجهات ـهذا ما يف و،2 "الدين، الثروة القوة،"ويقابلها ثالثية " المبشر
عمال في ألاجمع الصناعي ورجال ـالحالية وتم توضيحه سابقا في دور الدين وتأثير الم

  .يه خيارات السياسة الخارجية ـتوج
  

  

  

  
                                                

Richard Haass & Others, Op.Cit.p.7. -1  
�،ص شريف دوالر،- 2� ! ����.131. 
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  : مريكياألام ـي العأأهمية الر- 6

ايا التي تخص ـواقف المواطنين واتجاهاتهم في القضـ العام عن آراء ومي   يعبر الرأ
ثله هذه       اسة الخارجية لما تمـقضايا السيلكثر بالنسبة أ دورهبرز يالسياسة العامة للدولة و

ي أالر هميةأوتختلف   المستوى الخارجي،ىهمية على مكانة ودور الدولة علأ من األخيرة
، فنجده في الدول الشمولية األنظمةب نوع سالعام والمكانة التي يوليها له صناع القرار بح

المتميزة ة ـظمة المفتوحـنألما الدول ذات اأ ،ريات العامة تقييداـمغيبا حيث تعرف الح
همية كبيرة في صياغة خيارات السياسة الخارجية أم اي العأكون للربالمشاركة الواسعة ي

الرفضبو أا بالمساندة والتعبير عن مواقفه تجاهها سواء.  
ونات عملية صنع ـي العام مكانة كبيرة ويعتبر أحد مكأوفي الواليات المتحدة يحتل الر   

ي الذي عرفته ـطور النوعخيرة مع التألونة اآلهميته في اأوتنفيذ القرارات، وقد ازدادت 
ية ـساسألائز اـحد الركأتقنيات المعلومات واالتصاالت والتي تعتبر في الواليات المتحدة 

 ومحطات تلفزيونية وصحافة إذاعاتي العام من أوالمصادر الرئيسية لقياس تفضيالت الر
 حيث نجد اإلعالمية المختصة في هذا المجال، كما أنها تتنوعمكتوبة وغيرها من الوسائط 

ا هاما للمعلومات ردها مصـ كونإلى وباإلضافة، المراكز الحكومية والمؤسسات المستقلة
يضا بتقاريرها وتحليالتها في توجيه آراء الجمهور أ تؤثر  هذه الوسائلنإلصناع القرار ف

ي العام أد انطباعات الرـ ورصاآلراءخرى على قياس هذه أهة وتعمل من جهة ـمن ج
بيرا في ـ تلعب دورا كاإلعالم كانت وسائل وإذا ،ايا الخارجية المصيريةخاصة في القض
ته خاصة من ـاب الحزبي له مكانـ فان االستقطاألمريكي العام الرأيصناعة توجهات 

رفة ـراء تركز على معآليرا من عمليات صبر اـالحزبين الجمهوري والديمقراطي فكث
ي العام أر استطالعات ال تخص الحيث هناك ، الحزبية قبل أخذ آرائهماألفرادانتماءات 

 1 وفيما يلي مثالين وزعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطيأقطابراء آبل تهتم بفقط 
 2000 الرأي العام ما بين سنتي ءعن تطور رأي زعامات األحـزاب وآراتوضيحيين 

اإلرهاب الحـرب على  حـول  كون -والتي تخللها احتالل العراق وأفغانستان- 2004و
  ) :     2-1( فكانت اإلجابات المبينة بالشكلينتستدعي إسقاط األنظمة المعادية

                                                
Robert Y. Shapiro & Yaeli Bloch-Elkon," Ideological Partisanship and American Public Opinion Toward  -1 

pdf.05Shapiro/Papers/Seminar/inequality/edu.harvard.ksg.www :in.51-48.p,"Foreign Policy  
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  رأي قيادة األحزاب2: شكل                      رأي بقية الرأي العام1:شكل

 
ويبين الشكل الثاني تغيرا في اآلراء مقارنة بالشكل األول الذي يظهر استقرار نسبيا  في 

  .شعب األمريكي انحيازات آراء ال
المسؤولية للعب دور شرطي العالم الذي الواليات المتحدة  تتحمل أنهل تؤيد : وفي سؤال 

 من %73نأ اإلجـابةكانت   ؟وجدوايحارب انتهاكات القانون الدولي والعدوان حيثما 
 %68و ي عامة المنتمين للحزبين،أ من ر"ال" من الديمقراطيين قالوا %80والجمهوريين 

  .1  من زعامة الحزبين"ال" من الديمقراطيين أيضا قالوا %79و مهوريينمن الج
   طةـالمتخصص مع مح "Gallup" غالوبمعهد  استطلع  مباشرة،11/9حداث أوبعد    
"CNN" أوهل تؤيد  : وطرح السؤال التاليأفغانستانن حرب أآراء المواطنين بش 
 2النتائج  وكانت  ؟فغانستانأعمل عسكري مباشر في الواليات المتحدة ارض أخذ ـتع
  3:الجدول                               : تيآلكا
 
 
 
 

  
  
  

                                                
Ibid,p. 16.-1  

  America After 9/11: Karlyn H. Bowman & Others ,Public Opinion on The War on Terrorism, The War -2  
With Iraq, and America’s Place in The World, (American Enterprise Institute, 2004),p.5.              

  

  %ال  %نعم   مؤسسة االستطالع  التاريخ

21/22-9-2001  GALLUP/CNN/USA TODAY  82  13  

5/6-10-2001  GALLUP/CNN/USA TODAY  82  14  

11/14-10-2001  GALLUP/CNN/USA TODAY  82  10  

        الجمهوريين          الديمقراطيين       المستقلين
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راء حول كون الحرب على آلالتلفزيونية بصبر ل "CBS"امت محطة ق 2003ريل أبوفي 
 %11 بينما اعتبرهاأنها جزء رئيسي %51  فقالاإلرهاب،العراق جزء من الحرب على 

وأعيدت نفس العملية من قبل نفس اعتبرها ليست جزءا،  %31 في حينجزء بسيط،
  لم يعتبرها %41 و جزء بسيط %13 ونعم  %41 الـفق 2004بتمبر ـالمحطة في س

  .1جزءا من الحرب على اإلرهاب 
امات الجمهور ـراء المواطنين وقياس ميوالت واهتمآ كثيرة وعمليات صبر األمثلة    إن

 األمـريكيوهكذا فالمزاج   بمختلف مكوناتها،اإلعالم كبيرة من طرف وسائل األمريكي
ير ويحضى ـله دور كب -رار على صناع القالمؤثر واإلعالمثر بوسائل أالشديد الت - العام

 اإلعالم وجود ظاهرة لدى وسائل إلى اإلشارة واسعة لدى الساسة والقادة، ويمكن بأهمية
يه أجندتها بما ـ وبالتالي توجاألمريكية اإلدارة وهي انتشار امتالكها لدى رموز األمريكية

 اإلعالم المالكة لها، والمثال على ذلك هو تحرك أغلب وسائل األطرافيخدم مصالح 
 باتجاه دعم اإلسرائيليعضاء اللوبي أالمحسوبة خاصة على تيار المحافظين الجدد وعلى 

  .الحرب على العراق وتشويه صورة الرئيس العراقي السابق
و ال ـ فهاألخيرةونة آل في ااألمريكيي العام أهم تفضيالت الرأأول هولستي ويوضح    

 للواليات المتحدة إستراتيجيةهمية أالتي تمثل ال في المناطق إيرحب ببعثات حفظ السالم 
اطر مادية وبشرية ـي تدخل عسكري قد ينطوي على مخأ وال ترحيب باألوسطكالشرق 

كري متعدد الجنسيات ـمريكية في حالة تدخل عسأنه يرفض أي قيادة غير أكبيرة، كما 
 .2األطراف ويرحب بسياسة متعددة 

ل والفواعـل الداخلية المؤثرة في صنـع السياسة    وهكذا يمكن مالحظة تعـدد العوام
الخارجية وقد ازدادت أهميتها أكثر مع التحوالت التي عرفها النظام الدولي خاصـة تلك 
المتعلقة بالتطورات التكنولوجية والتي مست وسـائل االتصال والمعلومات حيث أصبحت 

رعة التفاعـل معها والذي تتيح متابـعة أفضل وأسرع للتغيـرات الدوليـة وبالتـالي س
سيؤدي بالضـرورة إلى التأثير والمشاركة في صياغة وتنفيذ القرارات المتعلقة بخيارات 
السياسة الخارجية بناءا على حد أدنى من اإلجماع بما يضمن خدمة مصالـح الواليات 

  . المتحدة 
                                                

Ibid.p.10.- 1 
 . 353. ، ،مرجع سابق،صالسياسة الخارجية واألولويات األمريكية في القرن الواحد والعشرين،:لروبرت ليبر كتابعرض  -2
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  ل الخارجيـأثر العام:  المطلب الثاني

لة في لحظة معينة بسلوك الوحدات الدولية األخرى تجاهها   يتأثر السلوك الخارجي للدو 
فالدولة تستقبل حوافز وسلوكيات عديدة من الوحدات الفاعلة في النسـق الدولي وتكـون 
هذه الحوافز ذات طابع صـراعي أو تعاونـي ومن ثم يصبح السلـوك الخارجي للدولة 

في " ص"من الـدولة " س"دولـة نتيجة للسلوك الذي استقبلته ال" ص"تجـاه الدولة " س"
  .المرحلة السابقة 

 أربعة أشكال من التغير في السياسـة "Charles Hermann" هيرمانزتشارل   ويحدد 
  :الخارجية عند استجابتـها للمؤثرات الخارجية 

  .تغير تكيفي مع بقاء أهداف وأدوات السياسة الخارجية كما هي*
دوات السياسة الخارجية ومن ثم تحقيق األهداف تغير برنامجي وينصرف إلى تغير في أ*

  .يتم عن طريق التفاوض مثال وليس عن طريق القوة العسكرية
  .تغير كلي لألهداف دون األدوات*
  .1 تغير في توجهات السياسة الخارجية بالكامل أي يشمل تغير األهداف واألدوات*

ره على ـثيأامل الداخلية في تهمية كبرى قد توازي مكانة العوأ و المحدد الخارجي ذ   إن
عملية صنع وتنفيذ قرارات السياسة الخارجية، وينطوي فهم العامل الخارجي على تحليل 

 ،هم وحدات النسق الدولي المترابطة من خالل عملية التفاعل المستمرة بين هذه الوحداتأ
ثر هذا أ يتأن سلوك الوحدة يعبر عن مخرجات تجاه محيطها الخارجي فمن الطبيعي وألن

سر ـبرى على مر التاريخ تفـذا كانت الدول الكإالسلوك ويؤثر في هذا النسق الدولي، و
ومواردها الداخلية وبالتالي تسعى ها د قوتاازدياد نشاطها على المسرح الدولي بازدي

فادة من موارد المناطق ـلتوسيع نفوذها والبحث عن مناطق لتصريف منتجاتها واالست
الواليـات المتحـدة  ، إال أنبين الدول القوة والمكانة ع فارق تماشيا ماألخـرى
ال عندما تعرضت لمؤثرات إانخراطا وتدخال في الشؤون العالمية   لم تعرفتاريخيـا
  .رور الزمنـها مع مـ بالرغم من تعاظم قوت-اعتداء بيرل هاربر–خارجية 

  ة بمختلف مكوناتها وتفاعالتها ومع نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت البيئة الخارجي   

                                                
جويليـة      (153،عـدد الـسياسة الدولية  ،  "إسرائيل-اسة حالة اليابان  در:أثر العامل الخارجي على السياسات الخارجية للدول      "بدر عبد العاطي،    –1

 .11-8.، ص ص)2003
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ساسية لتفسير وصياغة أل اةعيـلمرجا و األمريكيرارـبيرا لدى صانع القـتلعب دورا ك
   .هر ذلك جليا خالل صراع الحرب الباردة ـرارات وقد ظـديد من القـالع
بية بزعامة ـح أحادي القطـومنذ نهاية الحرب الباردة تغيرت بنية النظام الدولي وأصب   
 من تركيز كبير لمصادر القوة المختلفة وهذا األحادية بكل ما تتطلبه تلك لواليات المتحدةا

 في األحاديةدوارا متنوعة في آن واحد حيث استفادت كثيرا من البنية أما سهل لها لعب 
ن جدد ـ بظهور فاعلي الواليات المتحدةثرتأ فقد تأخرىومن جهة  اتجاه فرض سياساتها،

ة للهيمنة ـلى مستوى العالقات الدولية خاصة منها تلك الفواعل الرافضمن غير الدول ع
مات غير ـالمنظ  الىباإلضافة التنظيمات اإلسالمـية ومنها تنـظيم القاعـدة كاألمريكية

رها حيث ـبيئة وغيـاشطة في مجال حماية الـ والناإلنسانالحكومية المدافعة عن حقوق 
  .األمريكيةت السياساوتناهض نتقد تالكثير منها 

يضا في بروز ظاهرة المنظمات الدولية والمؤسسات المالية أن العامل الخارجي تجلى    إ
وروثة عن مرحلة الحرب الباردة ـ سياسات التحالفات المإلى باإلضافةوالتجارية الدولية، 

 خاذـوامل خارجية في اتـ كعالواليات المتحدةثر بها وتستفيد منها أوكل هذه المكونات تت
 أنهاكما   لتمتعها بحق الفيتو،األمنقراراتها، فللواليات المتحدة مثال نفوذ كبير في مجلس 

 وذلك في فرض األطلسـيلف ـ داخل الحاألوروبيينتستفيد كثيرا من خالل تحالفاتها مع 
 لألمريكيين المنظمات المالية تعرف نفوذا كبيرا أنكما  ،األمنيةرؤاها خاصة في المسائل 

نامية ويفرض ـال ضحى يؤثر كثيرا على اقتصاديات الدولأوالذي -لنقد الدولي فصندوق ا
 ة السياسي واالقتصادي مقابل تقديم القروض والمساعدباإلصالحالشروط المتعلقة خاصة 

وهذه  ،%17.6تها ـ حيث تبلغ حصاألكبر بالنصيب الواليات المتحدة تسهم فيه -الفنية
 في توجيه قراراته باعتبار النظام السائد في الصندوق المساهمة تسمح لها بلعب دور كبير
دة ـصال على قاعأستندة ـهمة والماساس نسبة المسأيعطي حق التصويت المرجح على 

اندة الخارجية، بعد وقوع ـهمية المسأويمكن سرد المثال التالي على ، الحجم االقتصادي
 الذي جورج روبرتسونام مينه العأ بتصريح األطلسي جاء دعم حلف شمال 11/9أحداث 
 وبالتالي األعضاء يمثل عدوانا على جميع الدول الواليات المتحدةن ما تعرضت له إقال 
 مبدأ" لتفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف الواليات المتحدةام ـمأجال مفتوح ـفالم

سخير ـتبوذلك  ، بوشإدارةادة ـريا في استفـوقد تجسد هذا الدعم عسك" الدفاع الجماعي
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 األمنيةاية ـفير الحمو وتاألمريكيةوات ـها ومطاراتها للقـمجاالت الدول الجوية وموانئ
 أمـا، أفغانستانتها على ـتية وذلك في حملا وتبادل المعلومات االستخبارأوروبا،لها في 

وض ـ وفاإلرهـاب  إلدانة"1373-1368 "األمنسياسيا فقد تم استصدار قراري مجلس 
باتريك ويقول   التي تراها مناسبة،كافة اإلجراءاتاذ ـاتخلواليات المتحدة ا األمنمجلس 

   " :Patrick Allard "آالر

      الـف ... العميق بقابلية االختراق اإلحساس هي 11/9 القطيعة المقدمة من أحداث نإ «       
  يستطيعون ال فاألمريكيونوهكذا  ،الواليات المتحدةوال السالح تكفي لحماية الجغرافيا     

             فصاعدا التعاون مع بقية العالم في مواجهة عدو صعب اآلنمنهم يتبع من  أنأتجاهل           

  .1 »....  التحديد
  والحثاألمنيخاصة في جانبها  صريح من االستفراد بالشؤون الدولية وفي هذا تحذير   

حيث أضحى القرار الداخـلي  همية للحلفاء والشركاء الخارجيينأاء ـعطإعلى ضرورة 
محكوم بالكثير من االعتبارات الخارجية والمتجسدة أصال في مكانة الدولة وقوتـها ومدى 

  .قدرتها على تفعيل إمكاناتها في التأثير في النظام الدولي أو تقليل تأثيره عليها داخليا
را ـ نظميةاألهتزايد ـ يلعب دورا مأصبح المحدد الخارجي أنيمكن القول    وهكذا 

 إلى المتبادل باإلضافةاط واالعتماد الدولي ـة االرتبـ كازدياد درجاألسبـابمن  للكثير
ا عالميا يتجاوز قدرات وطاقات الدولة ل بعدـابك القضايا الدولية التي تحمـتعدد وتش
 ن هذا العامل الخارجي يبلغ نسبة كبيرةإ فاألمريكية وفي الحالة ، الدوليكاإلرهابالواحدة 

 ، عالميا من جهةاألولى القوة العظمى الواليات المتحـدةار ـ وذلك باعتبالتأثـيرفي 
  . انخراطها في الشؤون الدولية من جهة أخرىدرجة اظم دورها وـلى تعإو
  

  

  

  

  

  

                                                
-Patrick Allard ,"Les États-Unis et la gouvernance mondiale ",dans: Pierre Jacquet et Autres, Gouvernance 1 

Mondiale ( Paris : Conseil d'Analyse Économique, 2001),p.257.  
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  متغير البيئة السيكولوجية لصناع القرار: المطلب الثالث 

تركز الدراسات ـالسياسية، ولذا تن العوامل النفسية تلعب دورا كبيرا لدى الزعامات    إ
 والمعرفية اإليديولوجيةاتهم ـوالبحوث حول كيفية نشوئهم وبيئة تربيتهم وانتماءاتهم وخلفي

امش ـين على فهم نفسياتهم، وهذا ما سيقلل من هلحلموغيرها من العوامل التي تساعد ال
عتبر ي و،ارجيةـ الخخاصة ما تعلق منها بقرارت السياسة  في سبيل تفسير سلوكاتهمأالخط

ة حول ـ دراسبإعداده األمريكيين التحليل النفسي للرؤساء أول من بدأ هو سيغموند فرويد
ساسا بالحياة الخاصة أ المرتبطة األخالق كما تعتبر مسألة ،وودرو ولسنشخصية الرئيس 

عادة ما ي العام قبل تولي هؤالء لمسؤوليات الرئاسة ولذا أللمرشحين عامل جذب للر
  .كون التركيز على العالقة بين هفواتهم وأدائهم الرئاسيي

 أربعة تحديات تواجه الرؤساء بروس بوكانان  عالم السياسة األمريكيويحدد   
  :وهي على سلوكاتهم وبالتاليثير مباشرة في شخصياتهم أ وتعمل على التاألمريكيين

  .ة المادحين والمؤيدينالمجد المفرط أين ال يكون هناك مجال للمعارضة وتتميز بكثر* 
كثيرة وبالتالي رؤية  االحباطات إلى القرارات حيث العراقيل والعوائق المؤدية إجهاد* 

  .كيفية تعامل الرئيس معها ومدى قدرته على تحمل الفشل وهضمه 
  . تكون المطالب متناقضة أين إدارتهة حمدى قدرته التوفيق بين أجن* 
دة أهداف في آن واحد ـ محاولة تحقيق عإلىوده  ضخمة والتي قد تقإغراءاتوجود * 

ق ـ في حقبته الرئاسية تحقيجونسونيس ـ الرئمحاولة وكمثال على هذا التحدي األخير
ويل ـرس رفض تمـعة واالنتصار في فيتنام ولكن الكونغـاعية واسـمتبرامج اج
  .1 المطلبين

ع الرئيس بصالحيات واسعة  وبالرغم من تمتاألمريكية أنه وفي الحالة اإلشارةيمكن    و
س ـثير على خيارات الرئيأ لهم دور كبير في الت وجهاز اإلدارةارينـ المستشأن إال
 مؤسسةالقرارية لللبيئة  النفسية جوانبط في جزء منها بالـذا فهذه الخيارات ترتبـول

  .الرئاسة ككل 
  

  
                                                

 t?php.showthread/vb/com.2shrooq.www://http=2116:                 ،في"األمريكيينالتحليل النفسي للرؤساء "،اللطيف عبديوسف -1
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   :)نمط المنفعل االيجابي ( بيل كلينتون- أوال

أن كلينتون ومنذ طفولته كان يميل إلى " David Maraniss "انيسدافيد مار   يعتبر 
خداع عائلته في سلوكاته وعادة ما يلجأ إلى حجب الكثير من الصفات غير المالئمة 
والحقائق عما يحدث له، وهو يمتلك أفكارا متناقضة وله قدرة عجيبة على اإلنكار وهكذا 

  .التعـافي من النكساتيظهر تفاؤال دائما تجاه الصعوبات وقدرة على 
    لقـد عاش كلينتون في ظل عائلة تميزت بالتصرفات والممارسات السيئة فقد كان أخوه

 مثال مدمنا على الكوكايين ومتهما في قضـايا المخدرات وبسببها تم سجنه، "روجر"
 نمط إلىتنتمي شخصية كلينتون ، و1وتسيـطر على تصرفات كلينتون األنماط التكرارية 

ة ـلكنه ليس صاحب شخصي، اون والحيويةـفعل االيجابي حيث تتميز بالمسايرة والتعالمن
ل جيد ـين بشكـاؤلية وهو من المفاوضـه دائما بوجود مسحة تفـيز سلوكـقوية ويتم

قربين والذين قد يكونون مصدر قلقه ومشاكله مثل فضح ـ والمباألصدقاءط نفسه ـويحي
 ،األموالويل ـه االنتخابية بتحـ حيث قام في حملت*كما يتبع سلوك المقامرة زوجته له،

مونيكا "مثل فضيحة  األخالقيةوقامر في حياته الزوجية من خالل عالقاته غير 

وهذا ، 2األحيان  الكذب في بعض إلىوهذه النفسيات المذكورة قد تكون طريقا  ،"لوينسكي
  .ذب على المحققين ـكبعدما  لوينسكيم به في قضية ـما اته
 والتي كان يهدف من وراء أحياناون العديد من الرغبات المتناقضة ـكما كانت لكلينت   

 االقتصادية األهداف إلى فباإلضافة الكبار األمريكيينتحقيقها وضع مكانة له بين الرؤساء 
خرى أبقاء الحصار على العراق ومن جهة إ واألوسطأراد دفع عملية السالم في الشرق 

  .3إنسانية  حروبا إال لن تخوض في المستقبل متحدةالواليات ال أنعلن أ
 إدراكوهو  ة،ـية التاريخية للعولمـ بالحتمإيمـان لدى كلينتون أن بريجينسكي    ويرى
  .4  تجاه العالم الخارجيللواليات المتحدة النظر في السياسة العالمية إلعادةضروري 

  
                                                

-1 David Maraniss ," In Clinton, a Past That's Ever Prologue", Washington Post Staff Writer, (Sunday, January 
25, 1998), Page. A01. 

  .معجم لسان العرب:،انظر"قامر في حياته وليس بحياته"المقامرة تختلف عن المغامرة فالمعنى المقصود هنا هو الخداع وليس المخاطرة  - *
       html.51link/com.mostakbaliat.www://http              :                 ، فـي  " التحليل النفسي لشخصية الـرئيس كلينتـون      "  -2
 .                                  22.مرجع سابق،ص ،كرستوفر كوكر - 3
 
  :     فيمسار السياسة األمريكية في ظل بوش األب واإلبن وكلنتون في ادارة السياسة الخارجية،:عرض كتاب لبرجنسكي:حسين عالوي العاني-4

storytitle&htm.777C5%27-03C5%03C5%2007=fname?asp.index/com.azzaman.www://http 
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  ) :نمط الفاعل السلبي( بوش االبن  - ثانيا

 عاما وكان 11رس الجوي الوطني واشتغل بالقطاع الخاص لمدة ـحلش في اعمل بو   
رؤساء ـوش االبن من الـيصنف ب ،2001الى 1994حاكما لوالية تكساس لفترتين من 

 الذين يمتلكون شخصية قوية لكن هذه الشخصية موجهة في كفاح قهري ويجد األمريكيين
ل السلبي مثل ـ نمط الفاعإلىو ينتمي صعوبة في السيطرة على عواطفه وعدائيته ولذا فه

  . جونسون ونيكسون ،ونـولس
يزة في ـصيات ممـط نفسه بشخـلة تلفزيونية ويحيـل أي مقاببيقوم بحفظ الدرس ق   

ويتعالى عن التفاصيل ليركز على   واالقتصادية،واإلستراتيجية األمنيةكل المجاالت 
تشاريه وسهولة مماثلة في االنقالب ثر بمسأكما يتميز بسهولة الت ،1 الصورة الكبرى

ما يظهر اندفاعات غير مدروسة تجاه استراتيجيات خاطئة وله انحياز دائم ـك، همـعن
 الرغبة المفرطة في التمتع بالمجد والجبروت إلى باإلضافة إدارتهللفريق المتطرف في 

تمي في  وهكذا يراإلخفاقاتدم القدرة على تحمل االحباطات ومواجهة ـالرئاسي مع ع
 ويحاول دائما اإلغراءاتكما يقع بسهولة ضحية   ويتبع السلوك الهروبي،ريقهـأحضان ف

  .2  المتناقضةاألهدافمع بين ـالج
   قبل أن يدخل بوش مجال الممارسة السياسية كان غير ملتزم في حياته الخاصة حيث 

العقائدية المتطرفة كان منحرفا وفارغ روحيا ولذا فقد كان سهل االنقياد إلى االتجاهات 
 بتأثير من جلبوه الى ممارسة العمل السياسي وقد تجلى سيطرة االتجاهات العقائدية على

، ة الشرـوت يعطيه قدرة خاصة على معرفـ علم الالهفي اعتباره أنتفكير بوش االبن 
 يخصص وقتا لقراءة الكتاب المقدس األبيض البيت إلىقبل حضوره كل صباح حيث و

  . 3 همل فيأوالت
 التدين وانعكس بشكل كبير على شخصيته وظهر ذلك جليا إلىوقد أثر عليه هذا الميل    

.." رب المقدسةـالح ير والشر،ـالخ"  من خالل المفردات التي يختارها في خطاباته
  .والخطاب الرسالي عموما 

                                                
 .57.،ص)2002شتاء(،105اسات اإلستراتيجية،عددمركز الدر:،بيروتشؤون األوسط، "النظام الدولي والخيارات األمريكية الجديدة:"الياس حنا-1
�اللطيف يوسف عبد - 2� ! ����، . 

- 3 Andrew J. Bacevich and Elizabeth H. Prodromou, "God Is Not Neutral: Religion and U.S. Foreign Policy 
after 9/11", Elsevier Publisher, Volume. 48, Number. 1, (Winter 2004),p.46. 
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موعة من  تعتمد على مجاألمريكية عملية صنع السياسة الخارجية أنوهكذا يمكن القول    
المحددات، فطبيعة النظام الرئاسي المتميز باالنفتاح الكبير والمشاركة الواسعة يتيح للعديد 

من   على خيارات السياسة الخارجية،التأثيرمن الفواعل والمتغيرات لعب دور هام في 
 وىـارنة بالقـ مقاليات المتحدةمتغير القدرة العسكرية واالقتصادية والعلمية المتوفرة للو

، ةـ تدخل مجموعات الضغط المدافعة عن مصالح واتجاهات معين إلى،األخرىالمنافسة 
وصوال   البيئة الدولية والقيود والفرص التي تضعها وتمنحها لصانع القرار،باإلضافة إلى

، وهكذا يمكن  والمصالح التي تدافع عنهاوإيديولوجيتها نوع القيادة وفكرها وثقافتها إلى
سياسة الخارجية األمريكية يمر عبر تفاعل العديد من المؤسسات القول إن صنع ال

  . والهيئات واألدوار المختلفة تشكل كلها عوامل مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر
مدى عالقة هذا و على طبيعة القرار الخارجي أيضاهمية كل عامل ودوره تتوقف أن    إ

ابقة تعمل متزامنة ـ العوامل الس كلفإنولذا  القرار بوظيفة وعمل الجهاز الحكومي،
ف الوزن النسبي لكل متغير بحسب نوعية لولو اخت رار النهائي،قومتفاعلة لتنتج ال

   .لخارجيةا السياسة هواجهت ظروف كل خيار وكل تحد إلى باإلضافةالقرارات كما ذكرنا 
باستطالع آراء خبراء السياسة الخارجية حيث اختار عـينة من " جنسن لويد"د قام    وق
 من موظفي وزارة 48 أكاديمي، 39 مراسال صحفيا، 43:  مبحوثا يتوزعون كاآلتي171

 من وزارة الدفاع، وسألت العينة حول تحديد وجهة نظرهم ما إذا 41الخارجية األمريكية، 
ثرة في السياسة الخارجية مهم جدا، مهم نسبيا، غير مهم كان كل عامل من العوامل المؤ

، فكانت األجوبة المحددة في الجدول نسبيا، غير مهم في صنع السياسة الخارجية األمريكية
4 1:      

  إدراك

  محددات 

  السياسة 

  الخارجية

  األمريكية

%)                     (  

                                                
 .322-321.لويد جنسن،مرجع سابق،ص ص– 1
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  ة األمريكيةأهداف واتجاهات السياسة الخارجي: المبحث الرابع 

   إن صراع القطبين األمريكي والسوفياتي خالل مرحلة الحرب الباردة كان بسبب 
العالميـة وة الحاصل بعد نهاية الحرب ـ لملء فراغ القاآلخراندفاع من  كل منهما تخوف
 بهدف رئيسي ، حيث تميز هذا الصراع"فرنسا وبريطانيا"فول القوتين السابقتين أوالثانية 

 ولتحقيق هذا الهدف وظفت والمد الشيوعي،  وهو احتواء الخطرألمريكيةاللسياسة 
للدول ة العسكريو ةتقديم المساعدات الخارجية االقتصاديك عدة وسائل اليات المتحدةالو

غير مباشرة  أو، كما قامت بتدخالت مباشرة كالتدخل في فيتنام ،األمريكيةالمتبنية للقيم 
ومن   ضد التدخل السوفياتي،األفغاندعم المجاهدين كمن خالل خوضها لحروب بالوكالة 

 من تحقيق هم في سباق تسلح محموم مع السوفيات لمنعاليات المتحدةجهة أخرى دخلت الو
مجال  إلى وقد وصل هذا التنافس عرف بسياسة الردع النووي، أي تفوق استراتيجي فيما
حالف ألا ودعم ة بناء سياس إغفالهذا دون، واالستكشافات الفضاء بتكثيف البحوث

 خالل مرحلة األمريكيةوهكذا فالسياسة األطلسي، حلف األمريكية كالمساندة للسياسة 
كما كثفت الجهود للترويج للديمقراطية ، رجحت بين االحتواء والردعأالحرب الباردة ت

 للحفاظ على تستخدم األمريكيةوعموما كانت القوة العسكرية اإلكراه استعمال لعنصر  دون
دول  لكن هذا لم يمنعها من التدخل في زماتأل ا إدارةالوضع الراهن وليس لتعديله أو

ع هذا الوضع ـ وتماشيا م،1 نها معادية كغرينادا وبنما والدومينيكانأنظمتها بحجة أوقلب 
ولويات السياسة أ فقد بدأت تتغير األمريكية ألسبقيةالمتميز بابعد الحرب الباردة الجديد 

 فترتي حكم ىوسيتم التركيز في تحديد أهداف واتجاهات هذه السياسة عل، األمريكية
يمكن اإلشارة ن ـ، لك" فترتين لكل منهما "اثر زمنـكألكلينتون وبوش االبن باعتبارهما ا

ب الذي جاء بفكرة ألن نهاية الحرب الباردة تزامنت مع الفترة الرئاسية لبوش اأ إلى
 حيث وفي خطابه وقيمهااألمريكية امة عا على الزـسساأالنظام الدولي الجديد المرتكز 

دعا بوش األب إلى ضرورة نشر  1990-10- 1أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان في كل مكان، وهذا النداء تعبيرا عن دعم للقيم 

  . 2 أكثر ازدهارا اآلمال باستقرار وسالم أكبر وعالم األصيلة للميثاق والتي تشجع

                                                
-1 James Dobbins, America’s Role in Nation -Building : From Germany to Iraq, (Rand  Published,2003).p. xiv.  

Michael Doyle :"Pease, Liberty and Democracy :Realists and Liberals Contest a Legacy",in:Michael Cox,G.John Ikenberry-2 
and Takashi Inoguchi ,American Democracy Promotion: Impulses, Strategies and Impacts,(New York : Oxford 
university press,2003),p.21.  
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  ) الفترة الرئاسية للديمقراطيين( كلينتون : ولألالمطلب ا

  )التركيز على البعد االقتصادي(هداف ألا: وال أ

 ممثلين بالرئيس كلينتون جاء في ظل 1992  فيرئاسة الإلىن وصول الديمقراطيين    إ
هامش واسع من ووضع يخول لها  الساحة العالمية،اليات المتحدة على تفوق تام للو

ل ـعطاء األولوية للعامإوقد عمل كلينتون خالل عهدته على ، المناورة لتحقيق أهدافها
 : ليدعم هذا االتجاه1993 القومي فياألمن مستشار  ليكأنتونيتي تصريح أاالقتصادي وي

  واآلن يجب  خالل الحرب الباردة احتوينا تهديدا عالميا لديمقراطيات السوق«          
   »ن نعمل لتوسيع مداها       أ    

فقد جاء  ،1حكومة كلينتون تلعب دور التاجر المروج للشركات الكبرى وهكذا بدأت
 باألمنمن القومي للواليات المتحدة ألولذا قام بربط ا "غبي نه االقتصاد ياإ"كلينتون بشعار

يقا ـارتباطا وثبرالية االقتصادية مرتبطة ـن الليأاالقتصادي وذلك من خالل تركيزه على 
  : موذج الديمقراطي وهكذا عمل على دعم الدول الملتزمة بهذا االتجاهـبالن

  وقـمع ديمقراطيات السـسس على توسيع مجتأمننا الوطني تتأن استرتيجية  إ«          

   ،ناـسلسلة التهديدات المؤثرة على وطننا وعلى حلفائنا وعلى مصالحن للحد م             
  السياسي واالقتصادي في العالم خاصة في الدول ذات التحريرأكثر رض ـكلما ف             

  .2 » ازدهاراأكثر وشعبنا أمنا أكثركان وطننا  كلما  الستراتيجياتنا  األهمية           
م ـولويات سياسته ونشر القيأحد أونلحظ من هذا التزام كلينتون بحل القضايا الخارجية ك

 انتـ ك فإذا،إنسانيا طابعا أخذتالت التي ـوتجسد هذا في التدخ عالم، عبر الاألمريكية
من –ن التدخل في البوسنة إ فشلت في الصومال دون تحقيق المطلوب فالواليات المتحدة

د ـير العرقي ضهوتم وقف التط ،تأخرنه أكان ناجحا ولو  -األمندون تفويض مجلس 
كما هدف التدخل في  رقية متعددة،مسلمي البوسنة ودمقرطة البوسنة وخلق حالة ع

  . ديمقراطية وبناء اقتصاد قويأكثر حكومة تأسيس إلىكوسوفو بعد وقف الحرب 
   في عمومها كانت إنسانياابع ـ طأخذت والتي  الواليات المتحدة التدخالت التي قامت   إن

  اد ـتصزيز اقـالدولي يعمل على تع االستقرار  دعم أنهيوية لدى كلينتون ـ خلفتحركها

                                                
��+A.@:"? �= 4<= ا>– 1Bا��. !.@ ا @.C>ارا��Dا� �CE &'  ودوره "&' ،:  

htm.KhaledAbdAllah/2002-10-25/GIF/alshaab/com.alarabnews.www://http  
  :في، 1996-94مقطع من وثيقة استرتيجية األمن القومي – 2

"Pratiques et évolution de la politique étrangère: 1991-2004, un Nouvel Ordre Mondial ?",in:                                 
   ht .6usa/usa/comprendre/realisations/com.thucydide.www://http 
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 نظرا الواليات المتحدةعالمي منتج ومفتوح وهذا يلعب دورا كبيرا في ازدهار اقتصاد 
  . في االقتصاد العالمي األمريكية الكبير للشركات تـواجدلل
ن ـ والبحث عتللتحالفا أهمية أعطت في عهد كلينتون األمريكية الحكومة إنوعموما    

 األمريكيةتها عن بعد وتجنبت توريط القوات التوافق الدولي كما خاضت حروبها وتدخال
كوريا  العراق، ،إيران"، واحتفظت بسياسة االحتواء لكن ضد الدول المارقة األرضعلى 

  .لمنع االنتشار النووي  "الشمالية
 كان كلينتون أعلن عن خطط بناء موقع راداري يدعم نشر نظام الدرع    وإذا

 نإف ،األلغـامورفض معاهدة نزع س غالي بطرلالصاروخي ووافق على عدم التجديد 
عديد من السياسات والمواقف ـ كان وراء ال الثانيةغرس الجمهوري في عهدتهـالكون

 المتحدة وقانون تحرير العراق األمم تجاه  الواليات المتحدةديد حصةـكرفض تس
 ولذا فكلينتون اصطدم بكونغرس جمهوري ومع ذلك نجح في ،رها من القراراتـوغي
الواليات  حيث تحسن الوضع االقتصادي في ، خاصة االقتصادية منهااألولوياتكثير من ال

الواليات كما وقعت   والعالم وازدهرت التجارة وتحركت االستثمارات الدولية،المتحدة
 عوامل التفوق أهمومن بين   الشمالية،أمريكا اتفاقية التجارة الحرة مع دول المتحدة

    حيث يقول والمعـلوماتينولوجيـوق التكـعلى التف ركيزـالت هو األمريكياالقتصادي 

                      :حد مقربي كلينتونأوهو  دافيد روثكوب

  رزي لسياسة كلينتون الخارجية في عصـ يكون الهدف المركأنيتعين  «              
  .1 » مي هو تحقيق الفوز في معركة تدفق المعلومات على النطاق العالاإلعالم     

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .11.،مرجع سابق،صاشكالية األلفية الجديدة:اتجاهات العولمة السيد ولد اباه، - 1
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  األمريكيةنماذج التجاهات السياسة : المطلب الثاني 

وى الكبرى ـ مع القاألوجه في عهد كلينتون تفاعال متعدد األمريكيةلقد عرفت السياسة    
 من منظور صراعي تنافسي، ولذا فقد جاءت أو من منظور تحالفي تعاوني سواءا األخرى

  . المذكورة سابقااألهدافطرف وسعت كلها لتحقيق اتجاهاتها متباينة بحسب حالة كل 
 تميزت العالقة -للواليات المتحدة األولالتي تعتبر الحليف االستراتيجي -أوروبا    فاتجاه

 وتجلى ذلك في األوروبيةاسة ـ على السيالواليات المتحدةفي فترة التسعينات بسيطرة 
 تكييفه مع الظروف وإعادة طلنطياأل دور بديل لحلف إيجاد إلى  الواليات المتحدةيـسع

ليضم بولندا   توسيع الحلفالواليات المتـحدة دعمت كما أخرى له،خلق مهام الجديدة ك
 بالتخلي نوكازاخستا اوبيالروسي اأوكراني كل من عإقناوعملت على  ،وهنغاريا وتشيكيا

 إلعادةكما دعمت التدخل  ،السوفياتياد ـعن ترسانتهم النووية الموروثة عن االتح
 الواليات المتحدة كوسوفو طالبت أزمةوعلى خلفية ،  منطقة البلقان فياالستقرار
 في البوسنة وكوسوفو التدخالت أثبـتتث ـحي ات الدفاع،ـ بزيادة نفقاألوروبيين

  .لواليات المتحدة  لاألوروبية األمنيةعية ـالتب
يق ـجل تحقأها من ـلدعم ل على تقديم االواليات المتحدة اتجاه روسيا فقد عملت    أما

 المساعدات أوروبا لكن السياسية واالقتصادية وبناء تقارب وشراكة معها ومع اإلصالحات
 خارجيا، ومدى التقدم الحاصل األمريكية لروسيا اقترنت دائما بوالئها للسياسات األمريكية

  .الداخلي  المنجزة على الصعيد اإلصالحاتفي 
 في حقبة التسعينات بالتوتر وعدم الثقة وسيطر األمريكيةنية كما تميزت العالقات الصي   

 والثاني ، التايوانياألمريكيق واالنتقاد الصيني للتقارب ـ بالقلاألول يتعلق عامالنعليها 
الواليات ولذا لم تتوان   من بتصاعد النفوذ االقتصادي الصيني،األمريكيتخوف اليتعلق ب
 وعدم اإلنسانن باتهامها بعدم احترام حقوق الصي  في تكثيف الضغوط علىالمتحدة

 متورطة وخارجيا من خالل الضغوط االقتصادية عليها باعتبارها دولة ،االنفتاح داخليا
بشكل كبير في خرق القوانين التجارية الدولية خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الملكية 

إلى نولوجيا العسكرية ا على تصدير التك حضر الواليات المتحدة وقد فرضت،الفكرية
 سعىوعموما  ،1999 منظمة التجارة العالمية في إلى وعارضت انضمامها الصين

  ادية تطورـ الروابط االقتصأنمن منطلق مع الصين  بناء شراكة استرتيجية إلىكلينتون 
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   .1 الحياة السياسية نحو مسار الدمقرطةيهيئما ـاه ليبرالي مـاالقتصاد الصيني باتج
 وتفوقها إسرائيلمن أ فقد عمل كلينتون على ضمان األوسطسبة للشرق وبالن   

 لتحقيق األطرافالمفاوضات متعددة  كما حاول تعزيز االستراتيجي في المنطقة،
وعمل على الحفاظ على   في المنطقة،الواليات المتحدةودعم حلفاء اإلقليمي االستقرار 

 الذي 181ح تقسيم القدس خالفا للقرار  يقترأمريكي رئيس أول وهو ،منابع تدفق البترول
عه ـ بقصف مواق الواليات المتحدة العراق فقد استمرتأما ،2 يضعها تحت وصاية دولية

وي وعمل على فرض عزلة دولية على النظام ـارج  منطقتي الحضر الجـحتى خ
 طريق للحوار إيجاد بالرغم من محاولة إيرانالعراقي، واستمرت سياسة العقوبات ضد 

  . محمد خاتمي" أمريكيا"يس المعتدل ـعد انتخاب الرئب
 محاوالت كوريا إحباط إلى في شبه الجزيرة الكورية األمريكيةوسعت السياسة    

 وعملت مع كوريا الجنوبية الحتواء ، تصبح قوة نووية وذلك بجذبها دبلوماسياأنالشمالية 
تقريب من جهة والعمل على دية وذلك بتقديم المساعدة االقتصا أي تهديد للشمالية عليها

  . وهذا بوجود دور صيني ياباني في هذا المسعى األمنية خاصة في الشؤون بينهماالحوار
  : زيارة كلينتون لغانا قالوأثناء إلفريقيا األمريكيةوفي التوجهات    

  » الجديدة على خارطتهم إفريقيا األمريكيونن يضع أل األوانلقد آن  «             
 السنغال،، رواندا ، أوغنداغانا،(  لكل منته العديد من الزيارات كزيارإلىم هذا وترج

 حماية خطوط التجارة البحرية والوصول كان والهدف 23/04/1998في) إفريقياجنوب 
ل كلينتون على بناء شراكة ـ وهكذا عم، مناطق المواد الخام ودعم نشر القيم الليبراليةإلى

 األنظمةاد العالمي ودعم ـ في االقتصاإلفريقيدماج ـدعم االن افريقية وذلك بأمريـكية
الجريمة العنف و انتشار ومحاربة والتهريب األسلحة الديمقراطية ومنع تدفق إلىالمتحولة 

  .3 والمخدرات
ة تلك التي ـق العالم خاصـ تجاه مختلف مناطاألمريكية التوجهات أهم كانت هذه    وإذا

ن فترة كلينتون تميزت ببعض الحوادث إ فاألمريكيانع القرار  لصإستراتيجيةتمثل مكانة 
                                                

 :in,"Vers une nouvelle politique étrangère: Bush. George W",Ekovich. Steven R-1

htm.georgebush/com.gicsinternationalstrate.www://http 
 .60.مرجع سابق،ص:الياس حنا- 2
  :في ،"أبعاد السياسة األمريكية الجديدة تجاه إفريقيا:.".حمدي عبد الرحمان- 3

> HTML>-- asp.4qpolitic/1-qpolitic/dowalia/arabic-iol/net.ineislamonl.www://http 
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الواليات  بنيروبي ودار السالم والتي ردت عليها  الواليات المتحدة كحادثة تفجير سفارتي
 استمرت أخرى ومن جهة ، والسودانأفغانستانربتين لكل من ـبتوجيه ضالمتحدة 

  .د وباكستان وليبيافي فرض العقوبات على كل من الهنالواليات المتحدة 
 1992  إن كلينتون وحسب الخبراء نجح في اإليفاء بوعوده االنتخابية المقدمة في حملة              

 مـن   ويرى ستيفن والت أنـه وعلـى الـرغم         حيث أعطى األولوية للجانب االقتصادي،    
الناتج  وـالتأثيرات السلبية لألزمة المالية اآلسيوية، فإن ازدياد الصادرات رفعت نسبة نم          

 بفضل ازدهار التجـارة ونمـو       1999-1992 من عام % 20األمريكي  إلجمالي القومي   ا
لكن رغم هذا فقد كانت إلدارته بعض أوجـه القـصور كتـأخر التـدخل               االستثمارات،

األمـريكي لـمنع المجازر في رواندا والبلقان والفشل في الصومال والتذبذب الذي أبدته            
ولية حيث ورغم االلـتزام بالعمل متعدد األطـراف        إدارته في التعامل مع المؤسسات الد     

، وتصرف كلينتون بصفته زعيماً ألكبر قوة في        المبدأ ام التخلي عن هذ   ـسرعان ما ت  لكن  
العالم معتمداً على المؤسسات الدولية عندما يتالءم ذلك مع أهـداف الواليـات المتحـدة،               

وم إلـى   ـسارع كلينتون بتوجيه الل    وهكذا   ،لها عندما ال تناسبه قراراتها    ـوينتقدها ويتجاه 
بب انهيار الوضع في الصومال، وانهمك في صراع مـع الـسكرتير      ـم المتحدة بس  ـاألم

 واستخدمت الواليات المتحدة نفوذها الدبلوماسـي  بطرس بطرس غالي   العام لألمم المتحدة  
  . 1 1996  عام عن منصبه فيتهإلزاح

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  :صبحي الجابي،في:، ترجمة "مرحى لسياسة كلينتون الخارجية:"ستيفن والت– 1

htm.019fkr/10-9/politic/org.dam-awu.www://http  
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  ) الجمهوريين كمفترة ح( بوش االبن : المطلب الثاني

  )عودة إلى األولوية األمنية( األهداف :  أوال

 فرز تأخر مثيرة للجدل حيث انتخابات بعد 2000 سنة الحكم إلىوصل بوش االبن  لقد   
ب ـغلأ نتمي يبإدارة نفسه إحاطـة عمل على ةالرئاس والية فلوريدا، ومنذ توليه أصوات
ؤالء المستشارين والمقربين دور كبير في  كان لهحيث المحافظين الجدد، الى أعضائها
اين ـ وذلك على تباألمريكية واالتجاهات العامة للسياسة الخارجية األولويات على التأثير
كذا و- في العالم األولى القوة الواليات المتحدةوباعتبار .  وخلفياتهم وتوجهاتهم أهدافهم

 ترتفع معها أن فمن الطبيعي -ة تنتهجه تجاه القضايا الدوليأضحتالتدخل الكبير الذي 
  :نباركنسو المصاحبة لوزنها ودورها العالمي يقول األمنيةالمخاوف 
  1»  تزايدا مباشرا مع زيادة قوتهااألمنمة بعدم أ إحساسيزيد  «                 

حيث وبعد سنة من تولي بوش الرئاسة  ،11/9حداثأ هذا االعتقاد مع أكثروقد تعزز    
حداث والتي كان لها أثر في السياسة األمريكية ولذا فسنركز على األهداف وقعت هذه األ

التي جاءت بها اإلدارة الجمهورية قبل األحداث ونحاول أن نستنتج مدى التغير أو التطور 
  .الذي عرفته هذه السياسة في مواجهتها للتحديات األمنية الجديدة 

   : 2001- 9- 11 قبل أحداث- 1
به  بشكل كبير بما جاء متأثرة في عهد بوش االبن األمريكية تيجيةاإلسترالقد بدت    

 تفوق الواليات المتحدة إبقاءحيث ركزت مبادئه على  ،* الجديدمريكيألمشروع القرن ا
الواليات المتحدة استغالل الفرصة  كما على وذلك بمنع ارتفاع أي قوة عظمى منافسة،
الواليات على  فإنه  وحسب هذا التقرير، ذلكالفريدة في تمتعها بكل عناصر القوة لتجسيد

اجبات الشرطي لتشكيل و بناء دفاعاتها لتحقيق مهمة حماية الوطن وتأدية إعادة المتحدة
 بالهيمنة العسكرية لعقود قادمة وذلك هااحتفاظ في المناطق الحرجة والعمل على أمنيةبيئة 

  .2 لتفوق االستراتيجي النووي اوإبقاءباستغالل الثروة الحاصلة في الشؤون العسكرية 
                                                

  . 112.،ص)1982مصرية،مكتبة االنجلو :القاهرة،1الطبعة(محمود نافع :،ترجمةتحليل العالقات الدولية كارل دويتش،– 1
إعادة بناء الدفاعات األمريكية للقرن " تم إعداد وثيقة بعنوان      2000 ثم في سنة     1997هو مشروع صدر عن أحد مراكز الفكر في واشنطن سنة           *

على كل المستويات   ،تضمنت أهم أهداف هذا المشروع على رأسها اتخاذ مختلف اإلجراءات و          " اإلستراتيجية منها العسكرية واالقتصادية     –الجديد
إلبقاء وتعزيز التفوق والسيطرة األمريكية خالل القرن الجديد،ومن بين من شاركوا في إعداد هذه الوثيقة نجد أهم أقطاب المحافظين الجدد كديك                     

 .تشيني ورامسفيلد وريتشارد بيرل وكريستول وبول وولفويتز
2-Thomas Donnelly & Others,"Rebuilding America's Defenses: Strategy,Forces and Resources For a New 
Century", A Report of The Project for the New American Century, Washington, (September 2000).p. iv. 
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 في 2000  الجمهورية لسنةاإلدارة برنامج في المذكور بهذه المبادئ التأثروقد اتضح    
 القومي سابقا ووزيرة الخارجية حاليا األمن مستشارة رايسلكوندوليزا الدراسة المنشورة 

 كما جية،إستراتي ألي أساس األمريكية مرجعية المصلحة القومية أن على أكدتحيث 
 األمريكي مؤهلة لضمان استمرار التفوق أمريكيةركزت على ضرورة بناء قوة عسكرية 

دعم النمو االقتصادي واالنفتاح السياسي في  والعمل على  المارقةاألنظمةوالحسم مع 
 التي األهداف أهم إنوهكذا يمكن القول ، 1 وبناء عالقات قوية مع حلفاء أمريكا العالم،

  : السلطة تتلخص فيما يليإلىد وصوله رسمها بوش عن
 للقوات المسلحة، فقد عمل األولوية السابقة في كونها لم تعط لإلدارةعلى خلفية انتقاده *

ا في ـين أدائها وتفوقهـوتحس ،األمريكية تنظيم وهيكلة وتحديث القوات إعادةعلى بوش 
  .االنسحاب السريعالضرب بقوة مع تقليل الخسائر وجعلها قادرة على كل المجاالت و

واجهة ـروع الدرع الصاروخي لمـعمل على المضي بخطوات جادة وسريعة لبناء مش*
  . انتشار الصواريخ بعيدة المدى لدى الدول المارقة

ي ـ فاألمريكي يكون التدخل أن العمل بمرجعية المصلحة القومية يقتضي أنأكد على *
 كتلك المناطق التي تحتوي ، فقطألمريكيةا للمصالح إستراتيجية أهميةالمناطق التي تشكل 

   .اإلنساني هامة وهذا بانتقاده لكلينتون في تغليبه للبعد طاقوية محزونات
 الذي القيـمي مضمونها تهمل ال األمريكية فاإلستراتيجية األهداف هذه إلى    وباإلضافة
  اإلنـسانة وحقوقلعالم كالديمقراطي ا وحمايتها عبراألمريكية نشر القيم إلىيسعى دائما 

  .وربط تقديم المساعدات الخارجية بمدى التقدم في تحقيق هذه المبادئوحرية السوق 
 مع األولوياتفهل تغيرت   الجمهوريةاإلدارة بها التي جاءت األهداف أهم كانت هذه وإذا

  .؟ 2001 سبتمبرألحداث الواليات المتحدةتعرض 
  : داث ـ بعد األح- 2

ي والشعبي وأبانت ـ على المستويين الرسملألمريكيين صدمة كبيرة األحداثلقد شكلت    
ذا فقد عدلت هذه ـ المنتهجة داخليا وخارجيا، ولاألمنيةعن عجز في السياسات والنظم 

 اإلرهاب" وأضـحى األمريكيدى صانع القرار ـ مدركات مصادر التهديد لاألحداث
 ، وقد جاءتألمن الواليات المتحدة رزاألب القاعدة هو التحدي يم الذي يقوده تنظ"الدولي

                                                
1 –H �ص ص ،  اإلشكاالت الفكرية واإلستراتيجية2001 سبتمبر11عالم ما بعد  ،ا��.= و�= ا،�� ! ����.38-39. 
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  القوميلألمنأعطت تعريفا و 2002 القومي الصادرة في سبتمبراألمن إستراتيجية

  األنظمة تصلأن األمريكي وربطت بين اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل مع إمكانية
من  األكبروالخوف ، مع التقنية  أي تقاطع الراديكاليةاألسلحة مثل هذه إلىالمارقة 
ولذا ، 1األسلحة  للحصول واستعمال هذه اإلرهابيين األنظمة تساعد هذه أن إمكانـية

 الدول وإضعاف وعزل األسلحة هذه ر ومنع انتشااإلرهابفالهدف الرئيسي هو محاربة 
 الجدد ألعدائها لن تسمح  الواليات المتحدةنإ وحسب بوش ف،الرافضة لهذه االلتزامات

 إطالق واشنطن هو وإستراتيجيةفائها مشابهة لضربة سبتمبر  لحلأو إليهاتوجيه ضربة 
د ـ المحتملين، ويدعم هذا االتجاه فرانسيس فوكوياما حيث يؤكأعدائهاضربات وقائية ضد 

 أداة ضرورية الحتواء حركة التمرد اإلرهابيين القوة الوقائي ضد استعمال أنعلى 
مع حلفائها العبء   االشتراك في ضمانالواليات المتحدة كما يتعين على، 2 العالمية

لقة على ـ للعالم مع ممارسة رقابة مطاألحادية في مراقبتها والمخاطراتوتفادي التكاليف 
  إذ الحلفاء ال يعني تدخلهم المباشر في القرارات العملية،إشراك حيث األزمـاتتسيير 

 ديد االستراتيجيات،ـ باليد العليا في اتخاذ القرارات وتحوالبنتاغون األبيضيحتفظ البيت 
  .3  ضامن القيادةدائما على أنها اإلعالم في وسائل تظهر الواليات المتحدة أنكما يجب 
ن الوضع الداخلي عرف عقب إ على المستوى الخارجي فاألهدافكانت هذه    وإذا 

 هدفه األبيضتابعا للبيت  2001- 11-20 في لألمن مكتب كإنشاء عدة تطورات حداثألا
، حيث تم استصدار قوانين وتشريعات تصب في هذا االتجاه، كما اإلرهابافحة الرئيس مك

 خاصة من إليها المراقبة على الوافدين إجراءات على تشديد الواليات المتحدة عملت
   على المكالمات واالعتقاالت الواسعة في صفوف المشتبه بهم والتنصتالعرب والمسلمين،

الواليـات الت ـوأوضح في توجهات وتدخ بشكل عملي األهدافهذه وقد تجسدت 
  .حداث ألا خارجيا مباشرة بعد وقوع المتحدة

                                                
David Cortright & Others, "Toward A More Secure America: Grounding U.S. Policy in Global Realities",- 1  

INDIANA: report joint project of the Fourth Freedom Forum and the Joan B. Kroc Institute for International 
Peace Studies,( November 2003).p.3.  

  
 2-Francis Fukuyama &G. John Ikenberry," Report of The Working Group on Grand Strategic Choices, 

  : :in,.7-6.p.p, no date,"Princeton Project on National Security
pdf.GSC/fall/reports/conferences/ppns/edu.princeton.wws.www  

 
3-Julian Lindley-french,"Les termes de l'engagement: le paradoxe de la puissance américaine et le delemme 
transatlantic après le 11septembre",Paris:Caihiers de Chaillot,Institut d'Étude de Sécurité,n 52, (Mai 2002) , 
pp.62-63. 
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 في األمريكية السياسة اآلن التي ميزت ولحد األمنية األولويات أنومما نستنتجه هو    
 وزادت الرغبة أكثر تدعمت بل 11/9 أحداث الجمهورية لم تتغير بعد اإلدارةظل حكم 

 الدول أو اإلرهاب في محاربة سواءتعمال مختلف الوسائل  بتحقيقها باساإلسراعفي 
 اإلستراتيجية من التركيز على الجانب العسكري في موبالرغنه أ ويمكن القول ،المارقة
في   االقتصادي،باألمن األمريكي القومي األمن ربط إغفالنه ال يمكن أ إال األمـنية

ة للتحكم في الدورة االقتصادية ـقنيمحاولة استغالل التفوق وفائض القوة العسكرية والت
العالمية وخاصة محركها الرئيسي وهو النفط حيث استهدفت التدخالت الخارجية السيطرة 

   .1  الدوالر كعملة للتبادلإبقاء على لوتسعيرا والعم وتسويقا إنتاجاادر الطاقة ـعلى مص
  لعالقات الواليات المتحدة الخارجية نماذج : ثانيا

 المذكورة سلفا وتجسد ذلك في مختلف األهداف بوش االبن على تحقيق إدارة   لقد عملت 
وكذا النامية  أو الدول الكبرى  معسواء العالقات التي صاغتها مع محيطها الخارجي أنماط

  .األمريكيينالحليفة منها والمعادية من وجهة نظر 
 إلى رسالة كياألمري قدم مجموعة من القائمين على مشروع القرن 2001-9- 20في   

 وإسقاط أفغانستان لما بعد اإلرهاببوش يحثونه فيها على ضرورة توسيع الحرب على 
وريا كنظام صدام حسين وقطع العالقات مع السلطة الفلسطينية واالستعداد للتحرك ضد 

 إلسقاط بشن حملة األمريكية اإلدارة وحزب اهللا في لبنان، وقد تزامن هذا مع قرار وإيران
هذه ت يوحض  سبتمبر،أحداث القاعدة المتهمة بالوقوف وراء بإيواءبان المتهم نظام طال

 أخرىومن جهة  ،الواليات المتحدة بدعم دولي واسع في شكل تحالف قادته ةالحمل
 الديكتاتورية أنظمتها بضرورة إزاحة األوسطتجسدت رؤية واشنطن لمنطقة الشرق 

 بين بشأنهتباينت المواقف الدولية ، جاه العراق تأمريكي بتحرك األمريكيةالمعادية للسياسة 
كما كثفت الضغوط  ،2003 في مارس البعثي النظام إسقاط إلىمؤيد ومعارض وأفضى 

 نفسه مع سوريا بتهمة دعم واألمر ، لثنيها عن تطوير برنامجها النوويإيـرانعلى 
  .) ... األخرى الفلسطينيةوفصائل المقاومة ،حماسحركة حزب اهللا،(اإلرهاب 

 ماعدا بعض المقترحات اإلسرائيلي عدم اهتمام بالصراع العربي اإلدارة هذه    وأظهرت
أو إعالن بوش عن ضرورة قيام دولة فلسطينية تعيش  الرباعية إطاركخارطة الطريق في 

                                                
  .29.ص منذر سليمان،مرجع سابق،- 1
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 األمن دبلوماسيا من خالل مجلس إلسرائيل عن دعم مطلق أبانتكما  ،إلى جنب إسرائيل
 هذا الدعم جليا من خالل حرب وظهرصفقات والمساعدات المقدمة، وعسكريا من خالل ال

خالل  $مليار 30 ب المساعدة العسكرية المقدرة جبرنام، ومن خالل 2006لبنان صيف
  . 2007 أوت أواسطادمة والتي كشف عنها في ـالعشر سنوات الق

 اءإجـرضرورة هو  -األمريكيةمن وجهة النظر - 11/9ومما استخلص من هجمات    
 التي اإلصالحية وظهر ذلك من خالل المشاريع األوسط لمنطقة الشرق إصالحعملية 
غلب أ أن واشنطن في المجاالت السياسية واالقتصادية وحتى التعليمية حيث بهانادت 

  . كما سعت إلى حشـد دعم دولي واسع لسيـاساتهالمنطقةلمنفذي الهجمات ينتمون لهذه 
ات ـ تحديأهمحد أوم ـ اليإليراق والمتواصل ـي الع فاألمريكي اعتبر المأزققد و

   .  في المنطقةاألخيرة السنوات ي ف األمريكيةالسياسة
 الدولي الالزم كان نقطة بارزة تأييد الإلىقد ـالذي افتو في العراق األمريكي التدخل    إن

سا  حيث رفضت كل من فرناألوروبيين مع حلفائها الواليات المتحدةفي مسار عالقات 
 األوروبيين، مخاوف هذا االنفراد باتخاذ وتنفيذ القرارات يثير وأضحى هذا التدخل وألمانيا

 وألمانيارات التي حدثت في فرنسا يالتغيكذا  انتخاب بوش لفترة ثانية وإعادة وبعدنه أ إال
 توسعا نحو األطلسيوخالل هذه الفترة عرف الحلف   الثقة بين الجانبين،أجواءعادت 
   .األمريكيين من بضغطالشرقية  أوروبا
قلق روسيا ولذا فقد اتسمت أالدرع الصاروخي إقامة  مشروع إلى باإلضافةهذا التوسع    

 أجواء بعض المراقبين يتحدثون عن عودة أصبح بالتوتر حيث بالواليات المتحدةعالقاتها 
لتجارية مع  توسيع عالقاتها افي  ورغم ذلك استمرت الواليات المتحدةالحرب الباردة،

 السياسية واالقتصادية بالرغم من انتقادها للسياسة إصالحاتهاروسيا ودعمها في مسار 
  . الروسية في الشيشان

 ينظر أصبح تجاه الصين فقد اتسمت بالتعاون الحذر حيث األمريكية السياسة    أما
كانت تعتبر  بعدما األكبر المنافس أنها-بعد صعودها االقتصادي الكبير– أمريكياين ـللص
 اإلنسان كسجل حقوق الطرفين عمل أجندةريكا وقد ظلت القضايا التقليدية حاضرة في ـش

ن أ تنسيقهما بشإلى  باإلضافةلة التايوانية والعالقات التجارية بين البلدين،أالصيني والمس
    .لة الكورية الشمالية مع كل من اليابان وروسياأالمس
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الوسطى  آسيا في أود وباكستان نين اله بى تجنب أي حرب علاألمريكية اإلدارةوعملت    
 األمريكيين الساسة المنطقة باهتمام كبير لدى      تحضىحيث   ودعمت استقالل جمهورياتها،  

  . البترولكة امعلى ثروات طبيعة ه هائلوضعها المتميز بين القوى الكبرى واحتواا نظر
ل من ليبيريا كات في عل النزاحالواليات المتحدة إلى  سعت فقد إفريقيا في    أما

 وتطالبن قضية دارفور أوالكونغو الديمقراطية وتمارس ضغوطا كبيرة على السودان بش
كما عرفت سياستها مع ليبيا بعض االنفراج بعد حل  نشر قوة دولية هناك،بقبول الخرطوم 

برنامجها  عن ليبياوتخلي  ومشكلة الممرضات البلغاريات يلوكاربالمشاكل العالقة كقضية 
إلى ستة دول أفريقية لتدعم 2008رة بوش األخيرة منتصف فيفري ، وقد جاءت زياالنووي

السياسة األمريكية المرتكزة أساسا على التعاون لحل القضايا األمنية حيث تسعى الواليات 
المتحدة إلقامة قواعد عسكرية والمساهمة في المساعدات اإلنسانية للدول الفقيرة خاصة 

ا لألمراض، كما تقوم السياسة األمريكية على البحث عن مصادر ي تعرف انتشارتلك الت
  .طاقوية من القارة اإلفريقية الغنية بالموارد وتوسيع أسواقها خدمة للمنتجين األمريكيين

فقد كانت هناك بعض السياسات   التوجهات تجاه العالم الخارجي،أهم كانت هذه    وإذا
 على معاهدة كيوتو التي  الواليات المتحدة الدولي كرفض توقيعأنبالشمتعلقة ال األمريكية

 المحكمة الدولية اءإنشورفض التوقيع على معاهدة   الكربون،أوكسيدتحد من نفث ثاني 
  . 1 حول جرائم الحرب

 دعمها بشكل جماعي إلى دعت جميع الدول إن الواليات المتحدةوعموما يمكن القول    
كما تميزت السياسة   الدمار الشامل،أسلحةفي منع انتشار واإلرهاب في حربها ضد 

ثر بعض الشيء أ بعامل االنفراد وتغليب النزعة العسكرية في وسائلها وهذا ما األمريكية
 األمريكية يؤكد الكثير من المهتمين بالسياسة كمافي عالقاتها خاصة مع حلفائها التقليديين،

 األعمال هو سيطرة رجال األساسيجية مرده  اندفاعها الكبير في تدخالتها الخارأن
وهذا بهدف السيطرة   شركات الصناعة الحربية والبترولية على صنع القرار،وأصحاب

 من األخرىالكبرى القوى منع و ، هذه الشركات من جهةأرباحرفع لعلى منابع النفط 
الواليات  تنافس أنوخاصة تلك التي يمكن إلى هذه المصادر الطاقوية المهمة الوصول 
  .،وهذا إلبقاء السيطرة األمريكية فترة أطول والصيناألوروبي  مستقبال كاالتحاد المتحدة

                                                
�،ص الياس حنا،– 1� ! ���� .61. 





א����
א�ول





:

א����د����
א�����
�� 
��!�
،א(�)�'��(א�%��$�
א#��"��
א�����  )"-و�)�،
,�دא'��،+)�א
 

 74

  السياسة الخارجية األمريكية تقييم : المطلب الثالث 

  إن تقييم السياسة األمريكية ينطوي على البحث في عناصر االستمرار والتغير في هذه  
ة على مختلف المستويات، ثم العوامل المتحكمة في السياسة خالل فترة الزعامة األمريكي

مدى االستمرار أو عدمه سواءا كانت العوامل داخلية أو خارجية وغيرها، أي البحث في 
الظروف التي تتحكم في سير هذه االستراتيجيات واألحداث التي واكبتها وما تفرضه هذه 

 أو تغييرها، كما أن التقييم المتغيرات من تحرك باتجاه دعم سياسات معينة أو تعديلها
يحاول  استعراض آراء وأفكار بعض المختصين بشأن هذه السياسات خاصة في الجانب 
األمني من حيث مصادر التهديد الحقيقية وكيفية التعامل معها حيث أضحت المخاوف 

مدخل التعريف الرئيسي للسياسة الخارجية األمريكية تجاه معظم  9-11األمنية بعد أحداث
  .ناطق العالم م

   يرـ والتغيةاالستمرارنظرة على : أوال 

 حيث األمني الجانب بأولوية خالل مرحلة الحرب الباردة األمريكيةلقد تميزت السياسة    
 بوش إدارة مواجهة مباشرة، وقد وظفت إلىكاد يصل وكان الصراع محتدما بين القطبين 

 األمريكيةكز على الزعامة ـمي جديد يرت لبلورة نظام عالالسوفياتي انهيار االتحاد األب
 بدأت السلطة إلىومع وصول كلينتون  ،به تتمتع أصبحتبقوتها وبالنفوذ الكبير الذي 

  فأعطيت يميز الساحة الدولية،أصبح تماشيا مع الوضع الجديد الذي األولوياتتتغير 
كن ذلك لم يكن  لاألسواق للعامل االقتصادي بالعمل على تحرير التجارة وفتح األهـمية

أسلحة الدمار نتشار اومنع الدولي  اإلرهاب فقد كانت محاربة األمنيةعلى حساب الجوانب 
اسة الخارجية ـلسيا تميزت به لكن ما األمريكي، صانع القرار أجندة على الشامل

حيث تجلى  هو بعدها عن الثبات سجيرفيحسب روبرت في فتـرة كلينتون  األمريكية
 جدية كبيرة في التجارة أظهرت العديد من السياسات في آن واحد، فقدذلك في القيـام ب

   وحاولت اإلنسانية قلقا حول الكوارث وأبـدتاما واسعا باستشارة الحلفاء ـالمتعددة واهتم
  . 1  حفظ السالمتمنعها وعملت على دعم عمليا

فعلى  ،كيةاألمرياسة الخارجية يومع قدوم بوش االبن بدت مالمح التغيير على الس   
 العملية تتم أنرغم التقليد السائد على ومستوى دور المؤسسات في صنع تلك السياسة، 

                                                
Robert Jervis, Op.Cit.p.195.-1  
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 في عهد بوش أضحت أنها إالوى ـوفق تفاعل وتوازن مجموعة من العناصر والق
 في غالبيتهم والمنتمينربين ـن تتم داخل دائرة محصورة في عدد من مستشاريه المقـاالب
 وزارة الدفاع في أمامعا ـولذا فقد عرفت وزارة الخارجية تراج ،افظين الجددـ المحإلى

كبر من أ تتمتع بنفوذ أصبحت مؤسسة الرئاسة أنصياغتها للسياسة الخارجية، كما 
   .اإلدارةالكونغرس ومرد ذلك هو النزعة العسكرية التدخلية الكبيرة لهذه 

 البد الواليات المتحدة أن إدارتهاء ـعضأوعلى عكس نهج كلينتون فقد جادل بوش و   
 تستعمل لحماية المصالح أنرادي والقوة العسكرية يجب ـ تتصرف بشكل انفأن

حول الذي ـوكل هذا يؤشر للت ،1لآلخرين  يترك أن يجب اإلنساني والعبء األمريكيـة
 المتعاقبة هو األحداث وما يؤكد ذلك األمنية لألولوية في عودتها األمريكيةبع السياسة ـيط
، وتهديد كل من إيران  والعراقأفغانستانالتدخل في ( بة بوش االبنـها حقـ عرفتالتي

 الرساليي ـ الخطاب الدينإلى الجمهورية بنزوع كبير اإلدارة كما تتميز ،.)..وسوريا
  .  اليمينية المتشددة للمحافظين الجدداإليديولوجيةفية ـعلى خل

 األمريكية في السياسة الخارجية  والتغيراالستمرارية إشكالية   وما يمكن استنتاجه حول 
 تميزت األمريـكيةاسة ـ السيأنو ـ الجمهورية والديمقراطية هاإلدارتينفي فترة تعاقب 

زز ـ بما يبقي ويعاألمريكية الكبرى كحماية المصالح باألهداف باالستمرارية في التزامها 
 الظروف من بحسب ويتحرك رـ يتغياألولويات سلم أن  إالتفوقها على الصعيد العالمي،

   . من جهة ثانيةاألمريكياقبة ومعها الكونغرس ـ المتعاإلدارات تباين رؤى بحسبجهة و
   حيث يرى روبرت ليبر أنه عندما يتسلم رئيس أميركي منصبه، فإنه يأتي بفريق جديد 
من مسؤولي السياسة الخارجية، حيث ال تقتصر التغييرات على مسؤولي السياسة 

يين، مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشار األمن القومي، بل تشمل عدداً الرئيس
كبيراً من موظفي الدرجة الثانية، وكذلك الكثير من الموظفين العاديين ضمن هذه 
الوزارات وغيرها من مؤسسات الدولة، لذلك فإن السياسة الخارجية تتغير بطبيعتها 

لجديد والمحيطين به هذا بالرغم من أن دور أميركا وأسلوبها لتعكس آراء وأفكار الرئيس ا
  . 2العالمي وطبيعة المسائل والفرص التي تواجهها يستلزمان قدرا كبيرا من االستمرارية 

                                                
Idem.-1 

 :                                                                                  ، '&"تحديات السياسة الخارجية التي تواجه الرئيس بوش":ليبر. روبرت ج -2
htm.comentarya/ijpa/0301/itps/journals/gov.state.usinfo://http  
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 الوسائل المستعملة لتحقيق ى كان على مستواألمريكية التحوالت التي مست السياسة    إن
الضغوط على  تصادية وتكثيفحيث فضل كلينتون العقوبات االق  المسطرة،األهداف
 وأصبحت قدم خيار التدخل العسكري على غيره من الخياراتاالبن  بوش أماالعراق 

أولـوية في سياسة الواليات المتحدة  تجاه الشرق األوسط، عكس كلينتون الذي رأى في 
إمكانية إيجاد حل للصراع العربي اإلسرائيلي عن طريق المفاوضات أساس استقرار 

عدى ـحول الذي يحدث ال يتت والباالستمرارية تتميز األمريكيةوهكذا فالسياسة  ،المنطقة
وضع الوهذا كله للحفاظ على  الوسائل المعتمدة،  فيوتغيرا األولوياتتحركا في ترتيب 

     . المتميز للواليات المتحدة والعمل على تعزيز دورها فيهالعالمي
  )مصادره وإستراتيجية المواجهة(األكاديميين من وجهة نظر األمنيالتحدي تقييم : ثانيا

واألكاديميـين رين ـ باهتمام كبير خاصة من المفكاألمريكية السياسة الخارجية    تحضى
 مع تقديم التأييد أو باالنتقاد إماالمختصين وهم دائما حاضرون في التعرض لهذه السياسة 

المؤتمرات والملتقيات المنظمة  وهذا كله من خالل منابر متعددة ك،التوصيات والتوجيهات
وكثيرا ما  المتخصصة حول مختلف القضايا،والمراكز والمعاهد  في مختلف الجامعات

 أنكما  ،والرأي العام األمريكي لدى صانع القرار تقبال واهتماما  واألفكار اآلراءتجد هذه 
 األولويةنت  كا وإذا كانوا سابقا كذلك،أو جزءا من مؤسسة صنع القرار إمابعض هؤالء 

 أيضا تحضى فإنها األمريكية مخططي وواضعي السياسة أجندة حاضرة دائما على األمنية
 يقدرون مصالحهم ويحددون السياسة األمريكيين إنحيث  كبيرة لدى المفكرين بأهمية

 أو الحقيقية منها اآلتية أو وقبل كل شيء التهديدات الموجودة أوالالخارجية باعتبار 
، وقد تعززت هذه المخاوف األمنية بالنسبة للواليات المتحدة على 1األمن  المحتملة على

  :عكس ما كان سائدا حسب بريجنسكي
    لكن في   هو القاعدة وانعدامه هو االستثناء،األمنت التاريخ توفر القد ظل على فتر «         

     .2 »  قد عكساألمرعصر العولمة            
 الواليات المتحدة لمعاداة األصلية المصادر  أن فيليبرله روبرت ويتفق في ذلك مع ما قا

  .3  من مصادر داخلية للمجتمعاتنشأتها إلى  باإلضافة العميقة للعولمة،التأثيراتمن تنشأ 
                                                

Patrick Allard, ,Op.Cit.p.259. -1  
  .17.مرجع سابق،ص ، زبغينيو بريجنسكي- 2
  ID?/news/edu.georgetown.explore://http=3276--  <:،في21القوة واالستراتيجية للقرن :العصر االمريكي عن عرض لكتاب روبرت ليبر،– 3
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 الشروط المنتجة لهذا العنف سجيرفي الدولي ويناقش اإلرهابوالتهديد المقصود هو    
 انتشار الفقر في العالم أنفهو يرى  ،لإلرهاب أساس إلىتوصل اليجب  ؤكد على أنهفي
ون ـ في ظل حكومات مهملة وفاسدة قد تكاألممزايد عدم المساواة بين وضمن ـوت

فال  الب القاعدة،ـفالفقر وقلة الحريات ال تظهر على مط ،لإلرهاب مضللة كتفسير أسباب
  .1اإلرهاب ية تنتج نـ الطائرات كانوا فقراء حيث هناك مجتمعات غمختطفواها وال ـقادت
 وقمعه اليوم سوف يستحق الكارثي اإلرهابافحة ـ مكإنويجادل جوزيف ناي بالقول    

  . الحرب الباردةأثناء السوفياتية التي كانت مخصصة الحتواء القوة األولوية
ن العمل الجماعي حيث أ من شليبريجيات العمل المطلوبة يقلل توفي اقتراحاتهم السترا   

 حسبه كسبتمبر وذل أحداث ضرورية لتحمل عالم ما بعد األمريكيةلسيطرة  اأنيؤكد 
 المتحدة األمم الدمار الشامل من جهة وعدم كفاءة أسلحة وانتشار اإلرهاببسبب تهديد 

 في حل مشاكل مستعجلة، وكذا نقص البدائل بالنسبة أخرى وهيئات األوروبيتحاد واال
   .2 مريكاور ألد
 جعلت األحادية استعمال القوة ضد العراق والنزعة أن فوكوياما وعلى عكس ذلك يؤكد   

 ولذا يجب األمريكية العالم مشحون بمعارضة القيادة  وأصبح محل جدال،أمريكامكانة 
ع ـ الرغبة في العمل موإحياء تجديد شراكاتها السياسية والمؤسساتية إعادة اإلدارةعلى 

  والعالميةاإلقليميةزيز المؤسسات ـوتع اور،الحلفاء واالنخراط باستمرار في مسار التش
في   من التمييزاألمريكية  اإلدارةكما حذر  قبوال،أكثر أمريكي وضع لتأسيسوذلك 

 العمل الجماعي إلى أيضاهذا مع جوزيف ناي الذي دعا  ويتفق في، 3استعمال القوة 
 أن ت المتحدةالواليا على أن ويضيفوضرورة الحفاظ على القواعد والمؤسسات الدولية 

لعب دور نشيط في جمع التحالفات والوساطة عليها  وأعلى أولويةنمية الدولية ـتجعل الت
  . 4 في النزاعات

  ة الخارجية مزدوجا ـل هدف السياسـ تجعأن على األمريكية القيادة يبريجنسكويحث    
  سع من  موإطار وصياغة أطول لفترة ألمريكاوهو العمل على استقرار الوضع المسيطر 

                                                
Op.cit.p.184.:Robert  Jervis, -1 

  روبرت ليبر،مرجع سابق– 2

3-Francis Fukuyama &G. John Ikenberry,Op.Cit. pp.6-7.  
�،ص جوزيف ناي،- 4� ! ����، .261. 
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  .التعاون الجيوبوليتيكي المستقر الذي يتفادى الفوضى العالمية
مرحلة ما بعد الحرب  األمريكية فيالسياسة الخارجية    وختاما يمكن القول أن توجهات 

  : الباردة كانت تسعى لتحقيق األهداف التـالية
لتدخل في  ومالحقة كل وسائل دعمه وااإلرهابمكافحة تسعى إلى  األمنيفي المجال *

 الدمار الشامل خاصة لدى الدول أسـلحةوالعمل على منع انتشار  الدول التي تؤويه،
اإلرهابيين  إلى وصول التكنولوجيا المتطورة إمكانية الحيلولة دون ىالمارقة والعمل عل

وتوسع حلف  ، كبيراما دولياـ تحشد دعالواليات المتحدة أن ذلك تحاول سبـيلوفي 
الواليات انتشار العمل على تعزيز  إلىضافة إل الشرقية باأوربا دول ىإل األطلسيال ـشم

  )...آسيا، إفريقيا(كري في العالم ـ العسالمتحدة
 إنتـاجمين مناطق أزيز مصالحها االقتصادية وتـوفي المجال االقتصادي تعمل على تع*

ارة ـير التجاد السوق وتحرـ والترويج لقيم اقتصاألمريكيةونقل النفط وحماية الشركات 
  ،واألوربييني ـود الصـواجهة الصعـوهذا لم ، المتعددة وحماية حقوق الملكية الفكرية

اية ـ الكبرى في حمألهميته والمعلوماتينولوجي ـلحفاظ على تفوقها التكل تسعىما ـك
  . الواليات المتحدةمكانة

المتمثلة خاصة في  ةوالمبادئ الغربي نشر القيم السياسة األمريكية على تعملوسياسيا *
ذا ـوه ، والتملكبيرـ والتعالرأي والحرية الدينية والمذهبية وحرية اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

ديم ـوتق  منها،اإلعالميةلتعزيز قوتها الناعمة وتسخير كل الوسائل المتاحة لذلك خاصة 
 ،ئ والقيم المذكورةالمساعدات للدول الصديقة واشتراط ذلك بمدى التقدم الحاصل في تبني المباد

  .تطبيق األجندة األمريكية خاصة في جانبها األمـنيومدى التعاون في 
ا يقول بريجينسكيواستراتيجي :  
  أي   يكون ذا رؤية جيدة وغير مؤذ،أن ينبغي األمريكية لإلستراتيجية الهدف النهائي إن«

   ةـرقع  هيأوراسيـان ألو بعيدة المدى، توجهات متعاونة بموجب جماعة دولية       تشكيل 
  يجب  نهإ تدور حولها المعركة المستمرة للحصول على الزعامة العالمية فالتيالشطرنج        

  »األمريكية ال يظهر فيها أي متحد للسيطرة        أن
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 الفصل الثاني

أهداف السياسة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية بعد 
 الحرب الباردة

  
   في نصف الكرة الغربياألمريكيةرة تاريخية على السياسة نظ  :األول المبحث 

  ة لما بعد الحرب العالمية الثانية النظرياإلسهامات بعض   :األولالمطلب 
   بالمنطقةاألمريكيتطور االهتمام : المطلب الثاني 
   في المنطقةاألمريكيةعناصر االسترتيجية : المبحث الثاني 

  ستوى االقتصاديعلى الم: األول المطلب          

  األمـنيتوى ـعلى المس:  المطلب الثاني         

  اسيـعلى المستوى السي :  الثالثطلبالم         
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وب من ـ والجزر التي تقع في الجناألراضيأمريكا الالتينية على جميع اسم يطلق    
 أرض النار،هاية القارة الجنوبية في جزيرة ـحدود الواليات المتحدة مع المكسيك وحتى ن

 أمريكا الجنوبية وجزء من أمريكا والهادي، وهي بذلك تشمل األطلسين المحيطين ـبي
ة ـدول 34تضم   الوسطى،وأمريكاالشمالية ومجموعات من الجزر في البحر الكراييبي 

وبتعداد  ،"²كلم 21069501"غلبها في القرن التاسع عشر، وتقدر مساحتها بأقلت ـاست
، وقد اختلف في أول من أطلق تسمية الالتينية على  نسمةليونم 548.5سكاني يبلغ 

المنطقة، حيـث هناك من أرجعها إلى نابليون الثالث حين وضع أحد أهداف مملكته 
" Micheal Chevalier "ميتشال شوفالييالوصول إلى المنطقة، ومنهم من يرجعها الى 

مى أمريكا االسبانية، وقد كـأول من استعمل تسمية أمريكا الالتينية والتي كانت تس
   .1890في الواليات المتحدة فقط مع بداية  استعـملت هـذه التسمية

 اللغة التي إلى نسبة ة في صياغة اسم القارة، فالالتينيأهمية األكثر يعتبر المحدد الثقافي   
مع وجود دول   المشتقتان من الالتينية القديمة" والبرتغاليةةاالسباني" غالبية البلدان هابتتكلم 

حيث  ، يةـبوأور مستعمرات لالتزاصغيرة في البحر الكراييبي منها من كانت ومنها من 
 أو" دوكالنفجزر -غويانا البريطانية" االنجليزية أو" غويانا الفرنسية"يتكلمون الفرنسية 

 من قليةباألوهناك العديد من اللغات المحلية التي لها عالقة  ،"سورينام الهولندية "الهولندية 
من جلبهم تم فريقية إ أصول مع وجود بيةوأور األخرىوالغالبية " الهنود "األصليينالسكان 
عن غلب دولها أ ومنذ استقالل ، خالل الفترة االستعمارية19ن في القرن يبيوورألاطرف 

تضم دوال تعتبر من أفقر شعوب العالم، ظلت المنطقة االستعمارين البرتغالي واالسباني 
 المنطقة بقربها من الواليـات المتحدة حـيث تعتبر امتدادا جغرافيا لها، وظلت وتتميز

  .على مدار القرنين الماضيين منطقة نفوذ خالص لسياساتها 
   وسيتناول هذا الفصل بدايات التدخل األمريكي في القارة مع نظرة على بعض 

ية الثانية لدراسة أوضاع المحاوالت التنظيرية التي جاءت خاصة بعد نهاية الحرب العالم
دول المنطقة، ثم أحاول تحديد أهم أهداف وأولويات السياسة األمريكية في المنطقة بـعد 
الحرب الباردة بالتـركيز على العامل االقتصادي بالتطـرق إلى المحاوالت االندماجية 
وما تتطلبه من إصالحات شاملة كتحرير التجارة، كما سيتم التعرف على أهم 

  . تراتيجيات األمنية والمبادرات السياسية التي تبنتها الواليات المتحدة في المنطقة االس
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   في نصف الكرة الغربياألمريكيةنظرة تاريخية على السياسة  : األولالمبحث 

 نيياألمريك التاريخي الذي تبلورت فيه نظرة الساسة اإلطار إلىلمبحث اسيتطرق هذا    
اعل في ـ واضطالعها بدور فاألمريكيةل الدولة ـ منذ تشكلكوذ األمريكية للقارة األوائل
وء على ـ الضإلقاءحاول أ الرئاسية، كما ساإلداراتتطور هذه السياسة بتعاقب ثم ، القارة

  .لتي ظلت تحكم توجهات صناع القرارالمبادئ ا
ب  التي ظهرت ونشطت في المنطقة بعد الحرةالتنظيري الجهود بإعطاء المبحث وسيبدأ   

 وجهة النظر الغربية ورؤيتها األولىثل ـالعالمية الثانية وسيكون التركيز على نظريتين تم
ة بالواليات ـوهي ممثلة خاص  التطوير في المنطقة الالتينية والعالم الثالث عموما،ألسس
وب متمثلة ـ النظرية الثانية فهي تمثل وجهة نظر دول الجنما أ،"نظرية التحديث" المتحدة
 التي عانت وتعاني منها شعوب والتأخر التخلف أسبابرب التبعية ومحاولته تفسير في مقت

  .مية كالهما اهتم بدراسة عوامل التخلف والتننأالعالم الثالث، وما يميز هاتين النظريتين 
  ة لما بعد الحرب العالمية الثانية  النظريبعض اإلسهامات : األولالمطلب 

  "Modernization Theory"  نظرية التحديث: أوال

انية والتي ـرة الحرب العالمية الثـيعبر الطور التحديثي على المرحلة التي تلت مباش   
    ،1 اليةـارتبطت بسيطرة الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى والتدخل الدولي للرأسم

حدة ينات في الواليات المتـ الخمسينات وبداية الستأواخرفي التحديث ظهرت نظرية وقد 
ربي ـ وهي نظرية اقتصادية اجتماعية تبرز الدور االيجابي الذي لعبه العالم الغ،األمريكية

المجتمعات  هذه نأحيث  ،العالم المتخلف وتسهيل النمو المستمر في ةعصرنالمتطور في 
 تقليد ومحاكاة الدول المتطورة ،كما ركزت في بداياتها على دور إلى تحتاج بقوة ةالمتخلف

وضعت هذه النظرية الالئمة في تخلف  و،2  المجتمعات الحديثةتقليد في اإلعالمائل ـوس
تون ـغهنتويعتبر  تلك الدول على وضعها غير الكافي للتحديث على مختلف المستويات،

رض ـ المشاكل التي تعتأهمفقد حاولوا حصر  ، رواد هذه النظريةرـأشه من وتوروس
اتية ـ الثقافية والتنظيمية والمؤسسرـاألط نأ وادـأك التطوير في هذه الدول حيث يهلعم

 نأكما  ،يمقراطية التنمية والتحول نحو الدإحداثللدول الفقيرة تعتبر عقبة في محاوالت 

                                                
ت والنشر  االمؤسسة الجامعية للدراس  :،بيروت1الطبعة(المنهج-النظرية-النموذج المعرفي :ابستمولوجيا السياسة المقارنة  ،محمد عارف نصر  – 1
 .291.،ص)2002التوزيع،و

HTML><--theory _Modernization/wiki/org.wikipedia.en://http: in ,Modernization theory -2  
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المتطورة  - ا على منافسة شركات الدول الكبرىات هذه الدول وعدم قدرتهـضعف شرك
عميق الفجوة بين  زاد من ت- يعلتصنل حديثةي والتقنيات الـال الكافمرأسال على ةتوفرملوا

ولوجية ـ مال كبير وقدرات تكنرأس إلىوهكذا فالدول المتخلفة تحتاج  ،هذه االقتصاديات
ور االقتصادي ـ التطنأ وتروسواعتبر  ، قيم اجتماعية حديثةإلى باإلضافةعالية التطور 
في هذه الدول ولذا فالمدخل لعملية التنمية  ،لى التطور السياسي للمجتمعـيؤثر بدوره ع

ول على ـ الحصنأكما ) ترشيد ، تقليد ، استيراد ، استدانة( رـيرتكز على أربعة عناص
 لدخول أسواقهااالستثمارات شرط ضروري في هذه العملية حيث على الدول الفقيرة فتح 

  . 1الشركات الكبرى معتمدة في ذلك على اليد العاملة الرخيصة والموارد الضخمة المتوفرة
 المـلإلع جـعلى الترويللستينات والسبعينات لفترتي  اعتمدت التنمية االقتصادية وقد   

 اإلعالم التقنية واالجتماعية الضرورية لعملية التحديث مستغلة اإلبداعالجماهيري وعوامل 
عينات عرفت ـ فترة الثمانينات وبداية التسنأكما  ، ودعم الديمقراطيةافيثقالفي التطوير 

ج لقيم ـخاصة في مجال المعلومات واالتصاالت والتي عملت على التروي كبيرة تطورات
جيفري الكسندر،وادوارد "حيث يسميها كل من، 2 األفرادالحداثة والتطوير ومخاطبة 

وأصبح  ،لديمقراطية وتطوير االقتصاد الحر بالحداثة الجديدة التي اعتمدت على ا"ناريان
 العلم هو القوة الدافعة الكبرى مع مراعاة نأكما  ،الفرد هو محور العملية التحديثيةمعها 
 معيار نجاح مسار التحديث هو رفاهية وتطور الشعب نأفي حين  ، والدينوالعاداتالقيم 

  .3  ارتداديةأزمات التحديث ليس خطا مستمرا حيث قد يكون له نأمع االعتراف 
 األمريكيةة الخارجية ـن مفهوم المصلحة الوطنية في السياسإ   وعلى المستوى العملي ف

 الوالياتونتيجة لذلك تدخلت  ضد تهديدات االشتراكية، الدولية الرأسماليةاقتضى تقوية 
ديل سياسات اقتصادية وتسهيل صعود ـ الالتينية لتعأمريكاعدة مرات خاصة في المتحدة 
  ة في هذه التدخالت تسعى لدعم التنمينأحكومات حيث جادل بعض المنظرين  وانهيار
   .المنطقة

                                                
  :في ،"الديمقراطية والتنمية:"فارس ايغو– 1

HTML><--8168=sid&article=file&News=name ?php.modules/com.arraee.www://http 

-2 Modernization Theory :"effects of the modernization process on human communication" in: 

http://www.tcw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Media,%20Culture%20and%20Society/ 
Modernization%20Theory.doc/ --><HTML 

  
-3 Wolfgang Zapf, "Modernization Theory – and the Non-Western World",( Paper presented to the conference 

"Comparing Processes of Modernization", University of Potsdam, December 15-21, 2003), (Juni 2004),p.4. 
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وعلى الرغم من بعض القبول الذي القته هذه النظرية خاصة في فترة ظهورها وبروز    
 تركيزها الكبير نأ إال ،كالبرازيل مثالبعض النجاحات التحديثية النسبية في بعض الدول 

هم مداخل أ لخصوصيات الدول والعوامل الخارجية كان وإهمالها الجوانب االقتصادية لىع
  .ذي واجهتهالنقد ال
 "Dependency Approach"مقترب التبعية : ثانيا 

نها نظام سياسي اقتصادي تخضع بموجبه أتعرف الموسوعة السياسية التبعية على    
اهر سيادتها في ـرى مما يحرم الدولة التابعة من ممارسة كافة مظـخأ الدول لدولة إحدى
   .1 قليمها وفي المجتمع الدوليإداخل 
اقتصاديي دول العالم الثالث البحث عن   محاوالتإطارية في ـمقترب التبعوقد ظهر    

ت وهذا كرد فعل  الستيناواخرأية مع ـرؤية جديدة للتخلف وتفسيرات مختلفة لعملية التنم
  .على التفسيرات التي جاء بها المنظور التحديثي ولحالة عدم الرضا

 قاصدا 1949المركز المحيط سنة  أول من طرح مفهوم " brebisch "بريبيشويعتبر    
الح ـالتي هي تكاملية ولكن ليس في صوالقة في التنمية الدولية ـتحديد طرفي الع

ت نظيرتها في المحيط أسمالية في المركز حيوية بينما نشأبلدان النامية حيث الطبقة الرـال
ومتها في ظل السيطرة االستعمارية وهكذا ظلت ترى في تبعيتها لالستعمار مصدر ديم

با وورأودول اليات المتحدة ويحدد مراد عبد الفتاح دول المركز بالو، 2 وتطورها
 فهي دول األطراف ما دولألعالمية الثانية عدا االتحاد السوفياتي االمنتصرة في الحرب 

  *.العالم الثالث
لمركز الغنية ان دول أا من  تحذيرأطلق أحد منظريها حيث فرناندو كاردوسوويعتبر    

   كان ذلك ال إذاة ـوالتنمي ويرـاوالت للتطتقوم بنهب ثروات العالم المتخلف وتقمع أي مح
   .3 يتناسب مع مصالحها

                                                
 .684.،ص)1979المؤسسة العربية للدراسة والنشر،:بيروت( ،1مجلد الموسوعة السياسية ،:عبد الوهاب الكياللي واخرون - 1
  .114.،ص)2002دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،:االسكندرية (،مرجعيات الفكر التنموي وامتداداتها المعاصرةعبد الزهرة فيصل يونس- 2

  :المتوسط بين السيئة والغنية،انظر المحيط لبلدان الدخل شبه مفهوم رتاينشلايمانويال واأضاف *

Paul Drake,Lisa Hilbink,:"Latin American Studies: Theory and Practice",in: David L. Szanton, The Politics of 
Knowledge: Area Studies and the Disciplines,( California : University of California press,2004),pp.54-55. 
 

  . 384-383. صص، موسوعة مصطلحات العولمة واألقلمةالفتاح،  مراد عبد -3
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برة النظام ـ تحليلي جديد يتجاوز الدولة والمجتمع الداخلي معتبإطار لقد جاءت التبعية   
ساسها الى أ في سباب التخلف تعودأن أحيث ، 1 الدولي كوحدة للتحليل بتقسيماته المذكورة

ريكا ـمأفدول  ،ولي الذي فرض على الدول المتخلفةسمالي وتقسيم العمل الدأالنظام الر
نتاج إخرا في هذا التقسيم الذي يقوم على أستوى ومتـلماالجنوبية مثال احتلت مركزا دون 
ولية أل اوادـ المإلىباإلضافة لة الرخيصة ـم لليد العامالعالم الثالث للسلع الكثيفة االستخدا

  س المال والمنتجات كثيفة االستخدام للتكنولوجياأ دول المركز التي تحتفظ برإلى هاليصدر
لون ـالح الشركات متعددة الجنسيات والدول المتقدمة، وهكذا يصبح المتعامـوهذا في ص

رهم ـفرص تطويتكون رى السوق الدولية وـسأليون والقادة السياسيون ـالتجاريون المح
جانب امتصوا أل الوطنيين واالرأسماليينن أ راديكالية األكثرويؤكد كتاب التبعية  ،محدودة

  .2 مريكا الالتينية بفعل هذه السياسات وتركوا الشعب غارقا في الفقرأض دول ـفائ
واع من ـنأالث ـيز بين ثـالتمي " Santos"ويحاول عالم االجتماع البرازيلي سانتوس   

استثمار الشركات  ية،والتبعية الجديدة المتمثلة فيالمالية الصناع واالستعمارية التبعية وهي
  .3 متعددة الجنسيات

 تخلف هذه الدول فحسب هذه المدرسة الحل يكمن في تغيير بسباأذا كانت هذه هي إ و  
  :يفترض ثالثة حاالت رئيسية النظام الدولي، وهذا التغيير

ية حيث مومة العالـهوم الحكـ مفإلى ويعود مصدر هذه الفكرة : النظام الدوليإصالح *
النظام القائم على السيادة المطلقة يتسم بالفوضى وبالتالي فالحل هو تقليص السيادة لصالح 

اكل ـير من المشـحيث الكث منظمة عالمية تستطيع حل المشكالت لصالح البشرية ككل،
  .الداخلية تتجاوز قدرات الدول

 المشكلة الحقيقية أنويرى هذا االتجاه  :"Revolutionalization"النظام الدولي تثوير *
حيث تعتبر التقاليد الماركسية  ة باعتبارها قاعدة النظام الدولي،سماليأهي في الر

  هذا التيارألفكارعمال تروتسكي ومفهوم الثورة العالمية مصدرا  أالكالسيكية المتبلورة في
  .السيطرة المفروضةوالستغالل شتراكية وضرورة تحرك العمال ضد اوالحل هو في اال

                                                
 .234.، ص)1988جويلية( ،93 ،عددسة الدوليةالسيا، "حول مدرسة التبعية وتغيير النظام الدولي:"هالة مصطفى - 1

Paul Drake, Lisa Hilbink,Op.Cit.p.14.-2  
منشورات جامعة قـاريونس،    :،بنغازي2الطبعة (قضايا منهاجية ومداخل نظرية   :قراءات في السياسة المقارنة   محمد زاهي البشير المغيربي،    - 3

 .185.،ص)1998
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ثر أية وتـ التبعإسهاماتخرة من تأظهر هذا البديل في مرحلة م:  االعتماد على الذات *
 ثقافي حضاري يقوم على األول،ويحتوي هذا االتجاه مدخالن بالتجربة الصينية في التنمية

رة تـة قبل الفمة في تقاليدها وقيمها الذاتية وتجاربها السياسية الخاصأضرورة بحث كل 
ه ـتمع وواقعـد من المجاعي ثقافي متجانس مستمـ نظام اجتموإقامة إلحياءاالستعمارية 
دة ـووارد الموجـروة واستثمار كاف للمـادي يقوم على توزيع عادل للثـوالثاني اقتص

  . 1 ومشاركة عامة في عملية التنمية
ي تحدي المنظور التحديثي ن نجح رواده فإ مقترب التبعية وأنوهكذا يمكن القول    

ترحة ـ البدائل المقأن إال التخلف في دول العالم الثالث أسبابخاصة على مستوى تفسير 
ط وتشابكا ـ على الذات مثال في ظل عالم يزداد ترابادمفاالعت ،نتقاداتبعض االل تعرضت

 ومجتمعات متخلفة تعاني في كل المستويات خاصة أنظمةال يمكن تحقيقه خاصة من 
  .صادية والسياسية منهاـاالقت

   بالمنطقةاألمريكيتطور االهتمام : المطلب الثاني 

 مباشرة بعد استقالل أ الالتينية بدأمريكا بمنطقة األمريكية اهتمام الواليات المتحدة إن   
 إقليمياحيث تعتبر المنطقة جوارا   في نهاية القرن الثامن عشر ،األمريكية الدولة وإعالن

 فيه رأتذا ما ـلكبرى وهاوذ القوى ـ المنطقة كانت تخضع لنفنأ كما المتحدةاليات للو
وقد تطور هذا االهتمام منذ تلك الفترة وتجسد ذلك في  ،تهديدا مباشرا لهاالواليات المتحدة 

  .العديد من التدخالت والسياسات 
  :  خالل القرن التاسع عشر- أوال

يس ـعندما حاول الرئ1809 سنة إلىالمنطقة  في األمريكي بدايات التدخل أولىتعود    
 االتحاد إلىنه يجب ضم كوبا أ فيها على أكدثم قاد حملة  ،توماس جيفرسون احتالل كوبا

اندة حركات ـ في المنطقة هي مساألمريكيةاهر السياسة ـ مظأولى، وقد كانت األمريكي
 تحركت العديد 1813-1808التحرر في المستعمرات االسبانية والبرتغالية حيث ما بين 

 استقاللهما واإلكوادور فنزويال فأعلنت  انهيار السيطرة االسبانية إلى أدتمن االنتفاضات 
، وذلك 1823 وتوالى استقالل دول المنطقة حتى حصل أغلبها عليه مع بداية 1811في 

  " .1830-1783"ربوليفا لسيمونالواليات المتحدة  بدعم اقتصادي وعسكري من

                                                
�،ص صهالة مصطفى، - 1� ! ����.235-239. 
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وزير خارجية الرئيس مونرو وأغلب الظن -زأدام وينسيك جون أعلن 1819وفي عام 
 يوما ونستكـ البريطانية في الشمال واالسبانية في الجنوب األراضي نأ -انه ملهم لمبدئه
  .1الواليات المتحدة  ما جزءا من

 الكونغرس مفادها ضرورة عدم إلى أرسل جيمس مونرو رسالة 1823ديسمبر2وفي 
 ريكاـأم"  ق مبدأـبالتدخل في شؤون القارة وف"  خاصةيةـأروب "أجنبية قوة أليالسماح 

 في عدد  الواليات المتحدةوأقامتوبعدها تطورت العالقات بشكل كبير  ، "لألمريكيين
  .كبير من دول القارة وكاالت تابعة لها وفتحت قنصليات 

دها ـعت بع واقتط1848 في األولى حرب المكسيك الواليات المتحدةوقد خاضت     
وأكد  ،..)نيومكسيكو ،أريزونا كاليفورنيا، تكساس،:واليات(الي نصف مساحة المكسيك حو

 مطالبا بحق التدخل في القارة األمريكيتينعلى وحدة مصير " Grant"تنغراالجنرال 
 لالستيالء على كوبا حيث عملت على األمريكيين تخطيط إلىوقد ترجم هذا ، 2 بأكملها

ثم حرب التحرر ما  "1878-1868 :األولىاالنتفاضة " األسبانن ضد استثارة الكوبيي
اية ـ هافانا لحمإلى سفينة حربية الواليات المتحدة لتـأرسحيث  "1898-1895"بين

د الحاكم االسباني ـ حملة ضاألمريكي اإلعالم بالموازاة مع شن األمريكيينمرين ـالمستث
دخل ـ ذريعة للتالواليات المتحدةفاتخذتها  ،األمريكية وتم تفجير الباخرة "Waller"والر
بموجب اتفاقية  )فلبين ،وام غبورتوريكو، كوبا،( اسبانيا على التخلي عن برتـوأج

  .3 أمريكي مقابل عشرين مليون دوالر 1898باريس في 
ماء ـ في القارة جاءت دعوة الرئيس كليفالند لزعاألمريكيةومع تزايد نفوذ الشركات    

 نـبلي فيها رأىحيث  *األمريكيةى والجنوبية لحضور مؤتمر جامعة الدول  الوسطأمريكا
 مبدأ روح إطار على جيرانها الجنوبيين في  الواليات المتحدةومؤيدوه وسيلة لفرض سيادة

 رفض رؤساء الوفود فكرتي االتحاد قدو ،1898صمم بلين المؤتمر في نوفمبر مونرو، و

                                                
  :حامد فرزات،في:،ترجمة" "العولمة"أمريكا المستبدة الواليات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم ":ميتشال بينيون موردون – 1

htm.004sd-01book/f-h-358/01study/01/book/org.dam-awu.www://http  
المعنى والقوة في ولوجية معقد ومتسيب،في كتاب زكي العايدي،   نظام أحادي اإليدي  :نظام البلدان األمريكية بعد الحرب الباردة       :جورج كوفينال – 2

 .234.،ص)1994سيناء للنشر،: القاهرة،1الطبعة(ان خليلسوز:،ترجمةالنظام العالمي
  htm.1fadisalami/com.embacubalebanon.www://http:               ،'& "ةمطالعة في سياسة كوبا الخارجي :"فادي عدنان سالمي - 3

 إبان فترة استوزاره في عهد الرئيس غارفيلد        نللزعماء الالتينيي دعوات  هذا األخير   حيث أصدر   "بلين"الفكرة هو وزير خارجية كليفالند    ب  صاح*
  :وقام الرئيس الالحق آثر بسحب الدعوة ، وبعد عودته للوزارة مع كليفالند تم إحياء المبادرة،انظر غارفيلد اغتيال ولكنه غادر الوزارة بعد 

  .166.د زكريا ،مرجع سابق،صفري




/�
:א����
א���0

א����د�                                         ���
א�� 

א���1�'2�!���+
3�)
��!�
+)�א4
א�%��$�
א��� 

 

 

ن ـ محتملة لكيةـأمريكهيمنة اقتصادية وسياسية م خوفا من ـالجمركي ومعاهدة التحكي
بيا ـ تبادلية ماعدا كولومإلزاميةجبرا جميع الدول على توقيع معاهدات أهاريسون وبلين 
 يتعلق أمر في أي أمريكيةحة ـ وأعلن كليفالند صراحة عن وجود مصل،وفنزويال وهايتي

في الشيلي على خلفية  الواليات المتحدة تتدخل نأحيث كادت  بنصف الكرة الغربي،
 أدت، كما 1891 من طرف المتمردين في أمريكياالمدعومة " بلماسيدا" حكومة إسقاط
 تـفأرسلركة تمرد ـ رفض شعبي تجلى في حإلىاهدة التبادلية مع البرازيل ـالمع

 وقد تدخلت ، لكن الحركة ضعفت وانتهت1895ربية في ـ خمس سفن حالواليات المتحدة
 اناغي الحدودية التي نشبت بين بريطانيا وفنزويال في األزمة في الواليات المتحدة

 وبريطانيا ثم عقدت الواليات المتحدة حد قرب نشوب حرب بين إلىريطانية ووصلت ـالب
وقد جرت المفاوضات دون استشارة الحكومة ، 1896 اتفاقية وحلت المشكلة في

   .1  المنطقةيات المتحدة فيوالللزايد ـ يتأد النفوذ الذي بدـزويلية مما يؤكـالفن
 الالتينية لدى صانع القرار أمريكا تحتلها أضحتالت تؤكد المكانة التي ـ هذه التدخإن   

 للسياسة يةـاألساسحد الركائز والمبادئ أ إعالنه مونرو منذ مبدأر ـ، وقد اعتباألمريكي
  .    في المنطقة األمريكية

  :ب العالمية الثانية  الحرإلىمن بداية القرن العشرين - ثانيا

بداية بالسيطرة   في المنطقة مع مطلع القرن العشرين،زيتعز األمريكي النفوذ ألقد بد   
 دعا 1900وبا، ففي عام ـ كىشركاتها عل وعبر الواليات المتحدة تفرضها بدأتالتي 

 عقد مؤتمر حيث يمنع على الكوبيين الدخول في إلى في كوبا دوو ليونارالجنرال 
تعديالت   "أرادت التدخل في كوبا كلما للواليات المتحدةلحق مع إعطاء ا أجنبيةات معاهد
 جزيرة تـأضحكما  ،أمريكية محمية وأصبحتقت كوبا على ذلك ـوواف ،" بالت

، األمريكية تحت السيادة  اآلن تحوي قاعدة عسكرية وهي لحد1903منذ   غوانتانامو
 محتلة الواليات المتحدةات وتدخلت  االنتخابتزوير نشبت فوضى عقب 1905وفي 

   . في هذا البلداألمريكيةدخالت ـالجزيرة لثالث سنوات، وتوالت الت
 ارتبط التدخـل ، كولومبياإلى عمدا ت وضم1821 في ا استقاللهالتي نالت في بنماو   

 القرن التاسع عشر، وفي إلىقناة التعود فكرة حفر حيث  األمريكي فيها خاصة بقناة بنما،

                                                
 .182-166. صالمرجع نفسه،ص ص– 1
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عام مضطرة، وفي  100 مدة لألمريكيين تخلت كولومبيا عن حقوق الحفر 22-1-1903
قة مجاورة ـ عن منطلألمريكيين، وقد تنازلت  ببنمااألبيض اعترف البيت 6-10-1903

 األمريكيونخذ أ وهكذا 1914-1904واستمر الحفر ما بين   كلم،10للقناة بطول 
  .1 ² كلم1435احة قدرها ـمس
بداية القرن العشرين توالي العديد من السياسات تجاه المنطقة كسياسة وقد عرفت    

وذلك لدعم سياساتها بشعارات قومية  ،1905 للرئيس تيودور روزفلت في الغليظةالعصا 
الواليات  هذه السياسة على تبرير حق مبدأ في المنطقة، ويقوم أوربية طماعأ أي عادـإلب

 الالتينية وما يرتبه ذلك من تدخالت اـأمريك في ممارسة دور الشرطي في المـتحدة
   .األمريكيةضد المصالح أ لقمع أي تمرد ينش

ات ـ روزفلت على سياسة حسن الجوار لتحسين وضع عالقينـفرانلك الرئيس وأعلن   
ماعية في  جبهة جإقامةكما استهدفت هذه السياسة  ،وب المنطقةـ مع شعالواليات المتحدة

ادية لبعض ـودعم هذا التوجه بتقديم قروض ومساعدات اقتص ،يةوجه التهديدات الخارج
هذه القوات كانت قد تدخلت في  ،2  الوسطىأمريكا من األمريكية تالقواالدول وسحب 

ة ـ الناشباألهلية الحروب إنهاء للتوسط في ردواوالسالف هندوراسالو ماالغواتيكل من 
  . الوسطىابأمريك محكمة عدل خاصة إنشاء حد إلى األمرووصل 

 في األول نجاحين هامين خالل بداية القرن العشرين، تمثل الواليات المتحدة   وقد حققت 
المنطقة وتجسد ذلك في   علىاألمريكية بالهيمنة ينياألورباالعتراف الصريح من قبل 

 لتحرك سفنهم في األمريكية وبريطانيا الحصول على الموافقة ألمانياطلب كل من 
 أللمانيا قبالة السواحل الفنزويلية بعد نشوب خالف حول ديون مستحقة راض للقوةـاستع

 النجاح الثاني فتمثل في حصول ما، أ3  وكان ذلك في عهد تيودور روزفلتعلى فنزويال
 الالتينية عليه خالل المؤتمر أمريكا بعد موافقة دول ميـإقلي مونرو على تصديق مبدأ

 السالم الدولي إلقرارعامال  "أي المبدأ" باعتباره 1910 يرسأبيونس  الرابع في األمريكي
 كأساس  الرابعة والخمسين عليه في مادتهااألممفي القارة، ثم صبغة دولية بموافقة عصبة 

  .4 للتفاهم االقليمي
                                                

�وردونميتشال بينيون م - 1� ! ����،. 
 .197-196.،ص ص)2002اكتوبر(،150 عددالسياسة الدوليةالسياسة األمريكية تجاه أمريكا الالتينية،:رضا محمد هالل– 2
 .204-202.فريد زكريا،مرجع سابق،ص ص – 3
4 –I�Jا� K�LM� =�Nأ�": �C� &' &A+�� .212.،ص)1989اآ$,��(، 4،98=دا��. !@ ا�=و�.@،"ا��Rزق ا9
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 األمريكية هذه الفترة عرفت اختراقا كبيرا للشركات إن يمكن القول أخرىومن جهة    
 الزراعية والغذائية كشركة الفواكه المتحدة والمعروفة حاليا  خاصةة الالتينيأمريكا ألسواق

  ." UNITED BRANDS "  يونتايد براندسب
   : التدخالت األمريكية  يلخص1 5رقم   والجدول 

  ]1934- 1898[ بين سنتي األمريكيةالتدخالت                  

      

  
  :أثناء مرحلة الحرب الباردة - ثالثا

 والسوفياتي، األمريكي بانتهاء الحرب العالمية الثانية دخل العالم صراع المعسكرين   
 الالتينية كبقية مناطق العالم بؤرة استقطاب من المعسكرين، ولذا أمريكاوكانت منطقة 

 الشيوعي في القارة  بشكل كبير على محاصرة واحتواء النفوذالواليات المتحدةعملت 
بوغوتا بموجب ميثاق " OAS "األمريكية منظمة الدول إنشاءتم  1948الالتينية، ففي 

 والعمل التشاورهو  وكان الهدف  باإلضافة إلى الواليات المتحدة،دولة 31م ـالذي ض
  .2  وسيادة الدولاإلنسانالجماعي لتصفية نزاعات المنطقة ودعم الديمقراطية وحقوق 

  ائر ـ وبمساعدة الثاباتيستاسترو المنقلب على ـورة الكوبية بزعامة كـ نجاح الثوبعد   
                                                

-1 Jean-Gérald Cadet,"Les Étas-Unis et L'amérique Latine- de Monroe à L'initiative pour les Amériques,ou de   
L'hégémonie Totale a la Volenté de Partenariat", Montréal: Cahier de recherche , (Janvier 2000),p.18.  

  
�،ص -2� ! ����،�I�Jا� K�LM� =�N213.أ. 

  األمريكيسنوات التدخل   الدولة
  1922 -1917  / 1912 / 190 - 1906 / 1902-1898  كــوبا
  1920  ماالغواتي

  1934-1915  هايتي
  1925 /1924 /1912 / 1911 /1907 / 1903  هوندوراس
  1917-1916   /  1914  المكسيك
  1933-1926 /1925-1912 /1910-1909  نيكاراغوا
  1903  بنــــما
  1998  بورتوريكو

  1924-1916 /1912 /1905 /1904 /1903  الدومينيكان-ج




/�
:א����
א���0

א����د�                                         ���
א�� 

א���1�'2�!���+
3�)
��!�
+)�א4
א�%��$�
א��� 

 

 

 هاوألن، 1959-1-7 يكاسترو ف بكوبا  الواليات المتحدةاعترفت * شيغيفارااألرجنتيني
قد ـف غلب محركات االقتصاد الكوبي،أ السيطرة على إلىقد وصلت في نهاية الخمسينات 
 كنظام ياللينين وتبنى نظام الحزب الماركسي ريكيةـاألمات قام كاسترو بمصادرة الممتلك

 1960كتوبرأفي على كوبا  بفرض حصار تجاري الواليات المتحدةرسمي لكوبا، فقامت 
ة خليج ـر ذروته في أزمـ ووصل التوت1961  العالقات الدبلوماسية في جانفيتوقطع

   .1962-10-1وأزمة الصواريخ في"* 1961-4-14"الخنازير 
بحوالي مئة تدخل منها الالتينية  في المنطقة الواليات المتحدةالفترة قامت هذه وخالل    
 ، وقدمت دعما ماليا النقالب1983 ، وغرينادا1965 العسكرية في الدومنيكان مالـعألا

وحاولت زعزعة النظام الشيلي  ،"أربانجاكوبو " ضد الرئيس الغواتيمالي المنتخب1954
رال ـتبع ذلك بدعم االنقالب العسكري الناجح الذي قاده الجنأ وديألينبقيادة المنتخب 

ولي على ـالمست" ا نورييغ  "الواليات المتحدة، كما دعمت 1 1973 9- 11 فييوشبين
ارة ـ ومعروف بتورطه في تجCIAنه عميل لأ وكان متهم 1983 م في بنما سنةـالحك

نه مع بدء تدخله في شؤون لك ،الواليات المتحدة بعلم األمواليل ـ وغسالمخدرات
اندينيستا اليسارية المناهضين للس*  وتردده في مساعدة رجال الكونترااألمريكيةالشركات 

 تنقلب عليه الواليات المتحدةكل هذا جعل  ،*ثم مساندته لجهود الكونتادورا ،في نيكاراغوا
   وأعطت 1989ريا في ـال ثم تدخلت عسكـوشنت حملة دعائية ضده ودعمت انقالبا فاش

                                                
 ودفن فـي مدينـة سـانتا    1997 على يد قوات حكومية بوليفية مدعومة من قوات خاصة أمريكية واستعيدت رفاته في 1967صفي في اواخر *

  .كالرا شرقي كوبا

تـدبير  العملية مـن  أ في خليج الخنازير لغزو كوبا  وكانت  .م.فيين إلى الو   من الكوبيين المن   1200 هبطت قوة مؤلفة من      1961 أبريل   17في  *
واستطاع كاسترو سحق الغزو     ، بان الشعب سيهب للتخلص من كاستر      ولالعتقاد الخاطئ  وفشلت المحاولة لسوء التنظيم ،     المخابرات األمريكية، 

  .  بمساعدة طائرتين فقط  ساعة72خالل 
- 1 Jeffrey Stark,"Divergence Within Convergence: U.S. Hegemony and Latin America" Montreal: Paper 

Presented At International Studies Association Convention(March 17-20, 2004),p.1. 

على حدود نيكاراغوا تحـت  بإعادة تشكيل الحرس الوطني  دأوبأعلن ريغن بعد انتخابه على ضرورة تغيير حكومة نيكاراغوا الثورية    :الكونترا*
:وأقاموا قواعدهم على حدود الهوندراس وكوستاريكا وقدمت لهم الواليات المتحدة الدعم إلسقاط الساندنيستا ،انظر"مقاتلي الحرية"اسم الكونترا   

: القـاهرة ،الجزء األول (،ألمريكيةاإلمبراطورية ا ،رامزي كالرك وآخرون    ل: الواليات المتحدة األمريكية وأمريكا الالتينية، في كتاب      : رجبسهير  
  :مليون دوالر مساعدة للكونترا أنظر100 صوت الكونغرس على تخصيص 1986وفي جوان.   469،ص )2001مكتبة الشروق،

Mark Falcoff & Robert royal, Continuing Crisis : U.S Policy in Central America and Caribbean ,(Boston : 
University Press,1987).p.x. Boston  

لمواجهة سياسة ريغن في أمريكا الوسطى وسعت لحل مشكلة نيكاراغوا ودعـم هـذا              )المكسيك،كولومبيا،فنزويال،بنما(،وتضم1983أنشأت في *
حـدة  رغم معارضة الواليات المت    )األرجنتين،البرازيل،االرغواي،البراغواي(والمكونة من   1985عة المساندة في  ومجمو المسعى االتحاد األوربي  

  . لها
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   1رئيسا لبنما"ادارأنجيليرمو "، ونصب ) من السكان%10:األقلية( للصفوة البيضاء  السلطة
الية ـ المدلمواراح ـ سياسة مننأ الواليات المتحدة فقد ظنت القتصاديا   وعلى الجانب 

هرت ـلكن ظ ، الالتينيةأمريكاوقروض القطاع العام والقروض التجارية تكفي لحاجات 
نمية المشترك بين ـ بنك التإنشاء العملية المتخذة اإلجراءاتن الصعوبات، ومن الكثير م
جل أالف من ـالتحبهر ما عرف في عهد كندي ـ، كما ظ1958 الالتينية في أمريكادول 
 تحريك عجلة التنمية وذلك الرئيسهدفه   لتقديم المساعدة المالية وكان1961 فيالتقدم

 كما نص على ضرورة تجديد الهياكل االقتصادية ،طرافألابتعزيز التعاون متعدد 
كانت هناك العديد من المبادرات لتقارب وتكامل دول خالل هذه الفترة و. 2 واالجتماعية

  :منهاو الواليات المتحدةوالتي ساندتها خاصة في الجانب االقتصادي المنطقة 
  "مونتيفيديو"ت مع بداية الستينا" LAFTA" الالتينيةألمريكاجمعية التجارة الحرة -

   .اإلقليميةوذلك لتحرير التجارة 
ركية بين ـ الرسوم الجمإللغاء" امناغو"1960 الوسطىأمريكاالسوق المشتركة بين دول -

  .األعضاءالدول 
 اإلكوادور ، الشيلي ، بوليفيا( ضمت 1969-5-62" ةجنقرطااتفاقية   "نالسانديجماعة -
  .أعضائهابادل التجاري بين  حواجز التإلغاءوتم ) كولومبيا ،لبيروا
ركية ـ الجمومرسال إللغاء 1968- 2-23ر الكراييبي في ـارة الحرة للبحـجمعية التج-

  .3وعوائق التبادل التجاري
   هاـأن إال*  الوارداتإحالل وحتى بداية الثمانينات كانت معظم دول المنطقة تطبق سياسة 

  الم الثالث ب ـتمثل نصف مديونية الع الالتينية أمريكا أضحت الدين حيث أزمة مع ألغيت
   .) والي لكل من البرازيل والمكسيك على الت$مليار90،80( منها $مليار 350 

  نات كخصخصة ـ كبيرة مع بداية الثمانيإصالحات إجراء إلىوهكذا فقد سعت المنطقة    

                                                
 .444. ،مرجع سابق،ص رامزي كالرك واخرون-1
  .71.،ص)1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،:،الجزائر2الطبعة ( المتطورةلالتكتل واالندماج اإلقليمي بين الدواسماعيل العربي، -2

.109-77. صالمرجع نفسه،ص– 3  
ة الحرب العالمية الثانية ويقوم على تنمية صناعة وطنية بفضل سياسة ي منذ نهاهذا النموذج للتطور حضي بشعبية كبيرة في أمريكا الالتينية*

 نظام سعر رسمي ومراقبة نسبة التبادل لحماية السوق المحلية-مراقبات كمية للواردات-تعريفات جمركية تحريمية–اقتصادية حمائية تقوم على 
  .Jean -Gérald Cadet,Op.Cit.p.35                                             :                                                   انظر
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 دعمت، وقد بيةـاألجنركات ـ الشمامأوفتح االقتصاد الوطني  ،القطاع العامجانب من 
ها ـ فيرأت التي ةبراليـوليالني واألفكارهذا التوجه بقوة والذي يتناسب الواليات المتحدة 

ن هذه الفترة عرفت ركودا اقتصاديا أواشنطن ضرورة لتحريك النمو االقتصادي خاصة و
زء من ـ المنطقة كجإلىل ـ تصاألمريكيةوخالل كل هذه الفترة كانت المساعدات ، كبيرا
 واألعمدة  تجاه العالم الثالث عامة بعد الحرب العالمية الثانية،يات المتحدة  الوالسياسة

  :   1 المساعداتتطور حجم هذه  التالية توضح البيانية
                                               $المليار"        المليار دوالر"المساعدات األمريكية ألمريكا الالتينية حجم تطور        

     
وتظهر األعمدة البيانية تذبذبا في حجم المساعدات حيث كانت متوسطة خـالل الستـينات 
وانخفضت في السبعينات وأعادت ارتفاعها مع الثمانينات حيث تزامن ذلك مع بدء تطبيق 

 نأوعلى الرغم من سبي مع بداية التسعينات، اإلصالحات االقتصادية واستمر االرتفاع الن
ظر عن ـض النـ بغللواليات المتحدة الموالية لألنظمةهذه المساعدات كانت تمنح خاصة 

 إدانة بدأتنه ومع بداية الثمانينات وفي عهد كارتر أ إال" ديكتاتورية أو ديمقراطية"نوعها 
ن السياسة إوعموما ف.الديمقراطية واإلنسان حقوق مراباحتللديكتاتوريات وربط المساعدات 

 تجاه المنطقة تميزت في مرحلة الحرب الباردة بمحاصرة المد الشيوعي خاصة األمريكية
   سعيها لتعزيز تواجدها إلى باإلضافة،" نيكاراغوا"في في كوبا والحركات اليسارية الناشئة 

  .على مصالح أمريكا ءلإلبقا وفية لمبدأ مونرو األمريكيةالسياسة  وهكذا ظلت االقتصادي،

                                                
-1 Connie Veillette, & Others,"U.S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean", Congressional 

Research Service, (January 2006),p.1.in www.nationalaglawcenter.org/assets/crs/RL32487.pdf 

 .عن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،المصدر هو عن المرجع المبين*
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   في المنطقةاألمريكيةعناصر االسترتيجية : المبحث الثاني 

 كبير، ولتكريس هذه الهيمنة أمريكيمركز نفوذ - وكما أشرنا سابقا-لقد ظلت المنطقة    
اية ـداة نهـوتعزيز مصالح الواليات المتحدة بما يخدم استراتيجياتها الكبرى فقد سعت غ

 ،عدةـاألص تلفـمخ على ادراتـالسياسات والمب  العديد منالقـإط إلىالحرب الباردة 
اليات صورة جيدة للو ظهارإالسياسية وكان الهدف منها و واألمنيةاالقتصادية منها 

رب ـمرحلة الح ا فيـاالنتقادات الموجهة له في نظر شعوب المنطقة بعد سلسلة المتحدة
رات ـيز بتغيـ أن المرحلة الجديدة تتمكما ،كتاتورياتخاصة على خلفية دعم الديالباردة 
ستوى ـ خاصة على الماإلصالحات الساحة الدولية بتسجيل العديد من تهاشهدكبرى 

ول ـحر والتحالصاد ـقتقيم اال من الليبراليةبادئ ـغلب دول العالم للمأاالقتصادي بتبني 
 عن ىبمنآقى المنطقة  تبنأ اليات المتحدةلوا ردنحو الديمقراطية واالنفتاح السياسي، ولم ت

ورات الحاصلة سيخدم المصالح ـ مع التط دولها تكيفنأذه التغيرات حيث ـه
مستوى شركاتها  قة خاصة على في المنطامكثفًالتي تعـرف تواجدا  يةـاألمريك

  .الكبيرةالتجارية واالستثمارية  اطاتهااالقتصادية بنش
  على المستوى االقتصادي:  األولالمطلب 

 األمريكية العامل االقتصادي المدخل الرئيسي لفهم وتحليل السياسة الخارجية ىأضح  لقد 
 منطقة إلنشاء المطبقة وكذا سعيها لإلصالحاتوذلك بتشجيعها  ، الالتينيةأمريكاتجاه 

 في هذا االتجاه نتعرض األمريكية المبادرات إلى وقبل التطرق ،لألمريكيتينتبادل حر 
  .رب الباردةـ نهاية الحمعدية للمنطقة  االقتصاإلى الوضعية بداية
  :   نظرة على الوضعية االقتصادية مع بداية التسعينات- أوال

 مجتمعات ال طبقية وضمان توزيع عادل للثروة في كل من إنتاج فشل الشيوعية في إن   
، الرأسماليةثر كبير في تعزيز وجهة النظر أ الشرقية كان له اأوروبو السوفيتياالتحاد 
ا لالزدهار والثقافة المادية الموجودة لدى الجار  شعوب المنطقة تبدي انبهارنأكما 

المنطقة  لعقود السابقة فقد تبنت معظم دولخالل ا  التي توالتاألزمات ومع ،الشمالي
 خاصة في شقها االقتصادي من تحرير للتجارة والتمويل وفتح ةوليبراليالنيالوصفة 
 إجماع من خالل اإلصالحات هذه اليات المتحدةلوا عمتوقد د،  المنافسةمامأ األسواق

  ا ـقة بمـ مهمة لتنمية المنطأنهاا كل من الجمهوريين والديمقراطيين ـواشنطن ورأى فيه
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  .لشغل وخفض معدالت الفقر ليضمن استحداث مناصب 
ات ينـ حيث مع بداية التسعاألمريكي قتصادالبا اقتصاد أمريكا الالتينية مرتبط بشدة إن   

وق ـبس$  مليار100  منأكثر لتصل %50  للمنطقة باليات المتحدةلوا زادت صادرات
$  مليار330 الالتينية تجاوزت أمريكا ديون نأكما  مليون نسمة، 410قدرت باستهالكية 

  .)هاخدمة الدين شهريا تجاه$ مليار2 (اليات المتحدةلوا تجاه األكبر جزئها 1992في 
  . 1 يؤثر على اقتصاديات هذه الدولاألمريكيقتصاد ن أي تدهور في االإولذا ف
اليات  الالتينية يعيشون في الواـأمريكرين البالغين من ـ من المهاج%70 حوالي نأكما 

  .2مرات سنويا7 عائالتهم إلى$ 200مليون شخص يرسلون معدل  10 حوالي أيالمتحدة 
 حيث 2000-1990نية ما بين  الالتيوأمريكا اليات المتحدةلواوقد تضاعفت التجارة بين 

 الخارجية، كما نمت المنطقة الالتينية األمريكية من حجم التجارة %20 تمثل أصبحت
  . 3%  2.5 بمعدل 1997- 1991مابين 

 الواليات المتحدةن مصالح إنه بدون اقتصاد نام ووضع مستقر فأولذا يمكن القول    
ث كونها سوق صادرات كبيرة  كبرى من حيأهميةتكون مهددة في المنطقة حيث لها 

 في شكل أو كديون مستحقة سواء ومأوى لماليير الدوالرات األمريكيةللمنتجات 
   .األولية من المواد اليات المتحدةكبر مصدر للوأ المنطقة نأاستثمارات هذا مع العلم 

   :اإلقليمي تشجيع التكامل االقتصادي - ثانيا

 العديد من المبادرات    القـإطف الثمانينات على     منذ منتص  الواليات المتحدة    لقد عملت   
 إلى وصول المنطقة    إمكانية خاصة في جانبه االقتصادي رغبة في        اإلقليميلتوسيع العمل   

يتناسب  وتعديل للتشريعات بما لألسواقنوع من التكامل واالندماج وما يوفره ذلك من فتح 
  انب ـرات نلقي نظرة على الجوقبل الخوض في هذه المباد ،جاريةـوحرية المبادالت الت

  .  والتكاملباإلقليمية المرتبط لمفاهيميا
  
  ) :تحديد المفاهيم( اإلقليمية والتكامل - 1

                                                
-1Fryer. WesleyAS PolicyDefining and Refocusing U",  :in,"Toward Latin America

html.uslapolicy/com.wesfryer.www://http 
-2 Jeffrey Stark,Op.Cit.p.3. 

  
-3 Cynthia McClintock," Regional Challenges: Latin America", in: Henry R .Nau and David Shambaugh,    

Divided Diplomacy and the Next Administration : Conservative and Liberal  Alternatives, (Washington: 
The Elliott School of International Affairs,2004), p.162. 
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ير على ـثر بشكل كبأ ظهور العديد من التطورات في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إن   
وانب خاصة لف الج بشكل عام، وقد مست هذه التطورات مختاإلقليميالدولة وعلى النظام 

وماتية ـ، فالتحدي االقتصادي في مختلف جوانبه المالية والتجارية والمعلاالقتصادية منها
 حدة المنافسة إلى باإلضافة هذا اإلقليميةساهم بشكل كبير في ظهور العديد من التجمعات 

  . الموارد وعلى األسواقعلى 
دات السياسية ـن عدد من الوحنه نمط من التفاعالت بيأ يعرف اإلقليميوهكذا فالنظام    

ي وتحليل مـ معين وهو مستوى تحليل وسط بين تحليل النظام العالمـإقليالمستقلة داخل 
 من ثالث دول تدخل في شبكة أكثر، ويفترض هذا النظام وجود السياسة الخارجية للدول

ارب ـقرافية تحقق التـاعية في منطقة جغـمن التفاعالت السياسية واالقتصادية واالجتم
  . من التجانس دنيأوالتجاور بين وحداته وحد 

وقد اعترف ميثاق  ،نـاألم وسيلة لحفظ إقليمية بناء تجمعات نأ اإلقليمية   ويعتقد دعاة 
قتصادي بين دول ولية في التعاون السياسي واالد الاإلقليمية المتحدة بمزايا المنظمات األمم

 العديد من المنظمات نشأت، وهكذا ئ الميثاق مع ارتباطها بمبادلكن ،التجاور الجغرافي
ماعة ـ واقتصادية كالجاإلفريقية مثل الوحدة وسياسية؛ عسكرية مثل حلف الناتو اإلقليمية

  .1 األوربيةاالقتصادية 
   على اساـأساؤمية الواقعيين المعتمدين ـا على تشأما مدرسة التكامل فقد جاءت رد 

 أنماطالدول، فحسب التكامليين هناك هامش كبير من الصراع والتنافس كتفسير لعالقات 
التفاعل تتجسد في التعاون واالعتماد المتبادل بين وحدات متنوعة، معتمدين في ذلك على 

حيث أن عصر العولمة  كالتنمية االقتصادية والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي أسس
لمشتركة والتي تستهدف حماية الحالي أصبح يفرض درجة أكبر من الروابط والعالقات ا

مصالح مختلف األطراف من التهديدات من جهة والعمل على تعزيز ودعم هذه األهداف 
  .من جهة ثانية" سياسيا ،اقتصاديا، أمنيا وثقافيا"في مختلف مجاالت التفاعل 

   إقليم يقيمون في رادـفألامجموعة من  يهانه حالة تكون فأ التكامل على دويتويعرف    

                                                
، كز الدراسات الـسياسية واالسـتراتيجية     مر:القاهرة(دراسة في اصول العالقات االقليمية الدولية     :تحليل النظم االقليمية  محمد السعيد ادريس،  – 1

  .32-19.،ص ص)2001

  




/�
:א����
א���0

א����د�                                         ���
א�� 

א���1�'2�!���+
3�)
��!�
+)�א4
א�%��$�
א��� 

 

 

ن أخلق توقعات شبه مؤكدة ب  قادرة علىوممارسات مؤسسات أوا عوا تجمـين قد خلقمع
ويفترض التكامل توفر بعض الشروط ، 1 تحدث بينهم هناك تغييرات سلمية سوف

  . الشعبي لهذا المساروالتأييد والتجانس االقتصادي والسياسي والثقافي الجغرافيكالتقارب 
 إلى  هنااإلشارة العديد من التجارب التكاملية، ويمكن ةنشأ األخيرةوقد عرفت السنوات    

 التي تقع في دائرة اإلقليمية بعض النظم إن القوى الكبرى في هذه التجارب، حيث تأثير
ون ـ بالتغيرات الحاصلة في هذه الدول وقد تكرـتتأثجيوبوليتيكية حيوية للدول الكبرى 

ا هـطى والكراييب وعالقتـ الوسألمريكا اإلقليميةال على ذلك النظم ـخاضعة لها والمث
   .بالواليات المتحدة

دة من التفاعالت االقتصادية ـ الجديدة على الموجة الجدياإلقليمية تعبر أخرىمن جهة    
عات ـ من منتصف الثمانينات في شكل كتل وتجماابتداء في التبلور أخذتوالتجارية التي 

ادرات العمودية التي سادت أثناء فترة  وهي تختلف عن المباقتصادية وتجارية كبرى
الحرب الباردة حيث تحاول مخاطبة أغلب االهتمامات كالديمقراطية وحقوق اإلنسان 
والتحـديات البيئية كما تسعى لحل الصراعات بزيادة التعاون والثقة بين أعضائها وهي 

  . 2أفقـية حيث تلعب الدول دورا محوريا 
اذجها ـومن نمتزال تـركز على الجـانب االقتصادي ورغم تعدد قضاياها إال أنـها ال

   :3 درجات التكتل التجاري وله أربع
   . التعريفات الجمركيةأو حيث يتم رفع القيود األدنىوهي : منطقة تجارية حرة*
   .األعضاءاتفاق على تعريفة موحدة مع الدول غير  :اتحاد جمركي*
 حريات أربع غير الجمركية ويوفر ىاألخر لكافة الحواجز إلغاء: السوق المشتركة*
  .) المالورأسالخدمات  ،العمالة، انتقال السلع(
  .حيث يتم توحيد السياسات االقتصادية داخل دول االتحاد: اتحاد اقتصادي*
  
  

                                                
 .36-35.ا����� ����،ص ص - 1
التسلح ونزع الـسالح واالمـن      :،في كتاب من والدفاع في حقبة ما بعد الحرب الباردة       ألا:أمريكا الالتينية والكراييب  :ماريا كريستينا روزاس  – 2

مركز :،بيروتالمعهد السويدي : االسكندرية(االيوبي ،  عمر والم الدولي،ترجمة حسن حسن      البحاث الس  الكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم    :الدولي
 .393-392.،ص ص) 2005،دراسات الوحدة العربية

�،ص صمحمد السعيد ادريس، - 3� ! ����.137-142. 
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   :*"NAFTA" الشمالية ألمريكا اتفاقية التجارة الحرة - 2

ف ـ منتصإلىالية ـ الشماأمريكرير التبادل التجاري في ـ تعود بداية العمل على تح   
 توجت بالتوقيع نالشـأ وكندا مفاوضات في هذا الواليات المتحدة بدأتالثمانينات حيث 

ع ـوم ،1989ودخلت حيز التنفيذ مع بداية  1988على اتفاقية التجارة الحرة بينهما في 
عد وب، يةـ هذه االتفاقإلى ضم المكسيك إلى الواليات المتـحدةعينات سعت ـمطلع التس

 األولوالوزير  ، األبجورج بوش " بين 1992وقعت االتفاقية في ديسمبر المفاوضات 
عية في هذه ـ الهيئات التشريإلى ورفعت بعدها " ساليناسالرئيس المكسيكي و،ميلالكندي 

  .1994 ودخلت حيز التنفيذ في جانفي1993البلدان في 
 1947 لسنة GATTلغاتااقية  من اتفأكثر صفحة 700 يتكون نص االتفاقية من حوالي  

ريف ـتع 300 من أكثرمل على ـتشت ،"1958  المشتركةوربيةاألالسوق " روما واتفاقية
ريفة ـ خفض التعوإجراءاتولها مالحظات شاملة حول تجارة السلع  ، كل غموضإلزالة

 فصال تغطي 16 حيث هناك ، والزراعيةةوكيماويوالبتر يةوالطاق تالمنتجاالجمركية على 
االت ـالحواجز التقنية على التجارة واالستثمار واالتصك المجاالت وجوانب أخرىه هذ

رية ـوقطاع الخدمات المالية والدخول المؤقت للمتعاملين االقتصاديين وحقوق الملكية الفك
م ـ التي تحكعدواالقول هذه االتفاقية المعايير ـ كما لم تغف،وتسوية المنازعات التجارية

   .األعضاءول العالقة بين الد
 قانونية تركز على القواعد التي ةدينامي تمثل مقاربة مستندة على انافتال إنفوهكذا    

 طرافألا التعاون وحقوق والتزامات وأهداف األعضاءتوضع للسيطرة على سلوك 
 بمدة قصيرة إال آليات تعزيز االتفاقية محددة بصرامة وال تسمح نأالمتعاقدة، كما 
  المتاجرتالمنتجا  معظم التعريفات علىإزالةنصت االتفاقية على . 1 مةللتفاوض والمساو

 ،سنة 15 باقي التعريفات على مراحل لمدة إلغاء والعمل على األعضاءالدول   بيناهب
 باستثناء قطاع الزراعة حيث األعضاء تطبق بالتساوي على كل الدول أنهاومن شروطها 

 ال لنافتاا األوروبياد ـوعلى عكس االتح  تكون عبر فترات،شروط تخفيض التعريفات
  . من القوانين الوطنيةعليأالهيئات الحكومية كما ال تضع قوانين   فوقأجهزةتخلق 

                                                
 . هناك ملحق بمختصرات تسمية لمعظم الهيئات والمنظمات المتواجدة في المنطقة*

:                                              in"?, Two Competing Models: ur NAFTA and Mercos",Martin Roy and rIvan Bernie -1  
js.global/javascript/global_/org.ciaonet.www://http 
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 كانت هناك اتفاقيتان موازيتان كانتا محل مفاوضات ووقعتا الواليات المتحدةوبطلب من 
  : حيز التنفيذ وهمالنافتاا أي قبل دخول 1993معا في 

 ألمريكاية ـ مصرف التنمأسسكما " NAAEC"  الشمالية للتعاون البيئيمريكاأاتفاقية * 
NAD BANK"الشمالية    .لمساعدة وتمويل استثمارات خفض التلوث"  

ة ـ خلق مؤسسإلىتهدف " NAALC" مريكا الشمالية للتعاون في مجال العملأاتفاقية  *
ادات التجار والعمال ـن اتحلتنسيق بيوااكل العمل ـالث لحل مشـللتعاون بين الدول الث

  .1 ..."رواتب توظيف،"والمنظمات االجتماعية لمحاولة توحيد معايير العمل 
سواق جديدة لمعالجة العجز أ من هذه االتفاقية البحث عن الواليات المتحدةهدفت است   لقد 

 1995سنة $ مليار174.5 إلى 1991 سنة$مليار74.1في ميزانها التجاري المتصاعد من 
اقية تجربة ناجحة تكون سببا وحافزا الستقطاب فن تجعل من هذه االتأا عملت على كم

  والبرازيلينتواألرجنمريكا الجنوبية والوسطى حيث برزت الشيلي أ من أخرىدول 
لغت أ دخلت االتفاقية مرحلتها الثانية 2003ومع  . كدول مرشحة لدخول هذه االتفاقية
مائية على جميع المنتجات الزراعية والدواجن الواردة الحكومة المكسيكية التعريفات الح

ن يفي ح،"من حجم وارداتها %94"كبر نسبة واردات معفاة في العالمألتصبح بذلك صاحبة 
   .2008لبان تخضع لتعريفات متفاوتة حتى تسقط تماما في جانفي األتظل منتجات السكر و

 وزاد حجم ،$ مليار600تصل الى ع عالميا بقيمة االقتصاد المكسيكي التاسأضحىلقد    
ن هناك أال ، إ2002  عام$مليار 257ب  ما يقرإلىضعاف أالتجارة المكسيكية ثالث 

في البطالة ارتفع معدل  االقتصاد المكسيكي في ظل هذه االتفاقية حيث سجلهارقام سلبية أ
مليون مكسيكي تحت خط 100مليون من  54ويقع حوالي ، %3.17 إلى 2003جوان
ثرت خاصة قطاع الزراعة نظرا لصعوبة أن قطاعات اقتصادية حيوية تأ، كما 2 الفقر

يضا أمريكية المتميزة بالجودة والتكنولوجيا العالية المستعملة وبسبب ألمنافسة الشركات ا
وتعد التجربة المكسيكية اختبارا  .اية منتجاتها المتخذة من الواليات المتحدة لحمجراءاتاإل

لتجارة مع ة اقتصادات الدول النامية عند دخولها في الشراكة وتحرير احقيقيا لمدى مقاوم
  .المنطقةولذا فهي محل متابعة وتقييم دول   المتطورة،االقتصاديات

                                                
North American Free Trade Agreement",in: " -1  

HTML > <--Agreement_Trade_Free_American_North/wiki/org.wikipedia.en://http 
 .249-248.،ص ص)2003أكتوبر (، 145،عددالسياسة الدولية ،"حدود ساخنة وملفات متجددة:المكسيك وأمريكا"ى الشرقاوي، يسر- 2
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  : "CAFTA "اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الوسطى- 3

التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع دول أن  أعلن جورج بوش 2002في جانفي     
ا الوسطى تعد أحد أولويات إدارته، وقد دعم الكونغرس هذه المبادرة بإعطائه أمريك

اقية مع كل من ـوصل إلى اتفـوتم الت ،موافقة عليها حيث بدأت المفاوضاتال
 وقد انضمت ،2003-12-17وراس ونيكاراغوا في ماال والهوندـدور وغواتيـالسالف

 بدأت المفاوضات مع جمهورية  وفي نفس الشهر،2004تاريكا في جانفي ـإليها كوس
 Robert "روبرت زوليك وقع 2004-5-28الدومينكان لالنضمام للكافتا، وفي 

Zoellick " صفحة من 2400لتجارة وبقية ممثلي الدول على الواليات المتحدة لممثل 
-27 ومجلس النواب في 2005-6- 30 وصادق عليها مجلس الشيوخ في ،نص االتفاقية

  . تسلمت السالفدور الرئاسة الدورية2006  وفي مارس 7-2005
يات المتحدة ودول إن هذه االتفاقية هدفت إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الوال   

ريفات الجمركية ـمن التع% 80والي ـدول ستزول حـوبمصادقة كل ال ،أمريكا الوسطى
،  في وقت الحق إلى أن تلغى جميع التعريفات،1 على الصادرات األمريكية لهذه الدول

وهكذا أصبحت المنطقة ثاني أكبر  سوق استيراد للمنتجات األمريكية بعد المكسيك بحوالي 
  .$ مليار32وبلغ إجمالي التجارة المزدوجة $  مليار15
وقد أعلن زوليك أن هذه االتفاقية ستفتح أسواقا جديدة للمنتجات األمريكية وتساعد دول    

وق العمال ودعم ـين العمل وحقـادياتهم وتحسين قوانأمريكا الوسطى في عصرنة اقتص
وقعة برفع ـتزم الدول المـ وبموجب هذه االتفاقية تل،ر البيئية الصارمةـوتعزيز المعايي

التعريفات والحواجز أمام االستثمار وفتح قطاع الخدمات الحكومية أمام االستثمار الخاص 
 ،يذ القوانين البيئيةـ وااللتزام بتنف،لسكروإلغاء دعم هذه الدول للمزارعين ماعدا زراعة ا

رأت واشنطن أن هذه االتفاقية ق ضوابط منظمة العمل الدولية كماوفوتكييف معايير العمل 
  .2اح المبادرة لمقياس الشفافية كأحد شروط نجومي بوضعها ستقلص من الفساد الحك

واليات المتحدة من بعض داخل الا من ويمكن اإلشارة إلى أن هذه االتفاقية القت انتقاد
األوساط البيئية، ومن منظمات المجتمع المدني لدول أمريكا الوسطى خاصة وأن هذه 

  .الدول تتميز ببنيتها االقتصادية الضعيفة وغير القادرة على منافسة الشركات األمريكية
                                                

  .      187-186.،ص ص)2006جانفي(، 163،عددالسياسة الدولية" قمة األمريكيتين وإخفاق الطموحات األمريكية:" حمدأصافيناز محمد  -1

                                                                                                   HTML>< --CAFTA/wiki/org.wikipedia.en:// http -2 




/�
:א����
א���0

א����د�                                         ���
א�� 

א���1�'2�!���+
3�)
��!�
+)�א4
א�%��$�
א��� 

 

 

   " :FTAA" نلألمريكيتينشاء منطقة تبادل حر إل السعي - 4
قة نصف الكرة الغربي  لمنطقامة منطقة التجارة الحرةإ لقد وضعت واشنطن مشروع   

 األرجنتين جنوب إلى اسكآال دولة وتمتد من 34حيث تضم المنطقة  وياتها،ولأعلى قمة 
ألف مليار دوالر  12 إلى يصل إجماليمليون نسمة وناتج قومي  820بعدد سكان يتجاوز 

 من أكثرن أية واجتماعية حيث ن التكامل ليس فقط تصميم حكومي بل حقيقة اقتصادأكما 
 من المهاجرين %53 كان1995-1985صول التينية وما بين أمريكي هم من أ مليون 33
  : قائالاألمريكيةب عن هذه الرغبة ألوقد عبر بوش ا، 1  من المنطقةاليات المتحدة الوإلى
  2»..خرى ناميةأة ومم متطورأ مستعدة لشراكة لم يسبق لها مثيل بين األمريكية دول القارة إن«   

 الياتبيض نية الوأل في ندوة صحفية في البيت ا1990-6-27في بوش علن أوهكذا فقد 
، كما واقهاـسأجل مشروع فتح أمريكا الالتينية من أعادة النظر في عالقاتها مع إ المتحدة

دد طار العمل المتعإ تعزيز عالقاتها مع مجمل دول القارة في المتحدة الياتيتعين على الو
اء شراكة ـات وهذا لبنـود خالل الثمانينـلدفع اقتصاديات دول المنطقة بعد سنوات الرك

مريكا أامل يستهدف ـب مخطط اقتصادي شألوقد طلب بوش ا ،مريكيتينألحقيقية بين ا
طى ـعأ، كما )1989كتوبر أكوستاريكا،(سان خوزي مريكيتين في ألالتينية عقب قمة اال

دعم هذا المشروع خاصة مع مشكلة الديون  مريكية فيأللخزانة اهمية لدور وزارة اأبوش 
  :  واقترح بوش منطقة تبادل حر من ثالث نقاط

ة ـريع حركـيتين وتسـمريكألالعمل على ترسيخ التعاون بين ا  فيولأل اتمثل الجزء -
 مستعدة للتفاوض على منطقة المتحدة الياتمريكا الالتينية، حيث الوأفتح اقتصاديات 

  .دول الراغبة في تعميق العالقات التجاريةالو مجموعات أادل حر مع دول تب
ال ـس المأروع على ترقية االستثمار بدعم دخول رـوركز الجزء الثاني من هذا المش -
  :علنهما بوشأ ينئجراإجنبي للمنطقة من خالل ألا
راض ـقإرامج  على خلق بلألمريكيتينية ـ وبنك التنمالمتحدة الياتالو ن تعملأ األول*

لدعم يضا  ألصالح الدول المخفضة للعوائق على االستثمار الدولي واستدعي البنك الدولي
  .هذا البرنامج

                                                
Jeffrey Stark,Op.Cit.p.3. -1  

: ياسية بجامعة الجزائر،موسم  ،رسالة ماجيستر،قسم العلوم الس   "البعد االقتصادي  لإلستراتيجية اإلقليمية االمريكية في ظل العولمة        "أفنوخ غنية،  - 2
 .153.،ص)2000/2001
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) الصندوق المتعدد لالستثمار(لألمريكيتينوالثاني استهدف خلق صندوق جديد لالستثمار *
 100 منها سنويا$  مليون300 ويزود بمبلغ لألمريكيتينويدار من طرف بنك التنمية 

  .  لدعم مماثلاألوربي ودعي كل من اليابان واالتحاد المتحدة الياتمليون دوالر من الو
ون ـلخفض دي" Brady" راديـ بلث فيتعلق بمشكلة الدين من خالل خطةاما الجزء الثأ-

البنوك التجارية الدولية، حكومات  واشنطن،( تضم ثالثية الالتينية بقيام مفاوضات أمريكا
كما  ، اقتصاديإصالحن خطط خفض الدين اشترطت ببرنامج  أإلى اإلشارة مع) المنطقة

  .1 حماية البيئةتطوير برامج الدين بخفض اقترح بوش ربط 
 11-9يامـمريكيتين في ميألة اـ   وقد التزم كلينتون بهذا المسعى خاصة عند انعقاد قم

ادية والتجارية في كيد على ضرورة مناقشة المسائل االقتصأمن خالل الت ،1994ديسمبر
 التدريجي ءـااإللغق على ـحيث اتف ،ن منطقة التبادل الحرأطار مسار المفاوضات بشإ

ة عدة اجتماعات لوزراء التجارة ـعقبت هذه القمأثم  ،مام االستثمارأللحواجز الجمركية 
 وذلك 2005قامة هذه المنطقة مع مطلع إواتفق على  ...) 1996قرطاجنة ،1995دينفر(

  . 2  اندماج تدريجيإجراءاتلمرور على عدة  ابعد
 بالبرازيل حاسما حيث دافعت 1997 في مارس ورزونتو أبيلووقد كان مؤتمر    
مفاوضات واشنطن كما دعمت  ،على ضرورة تحديد مواعيد نهائيةالمتحدة  الياتالو

 "MERCOSUR "*الميركسورمجموعة نة في كل القطاعات، بينما اقترحت ـمتزام
المعايير مختلف ، ثم تنسيق 99-98 هيل العمل التجاريسولى بتألاأ احل تبدثالث مر
صرت أوقد  ،2005-2003ا تخفيض الحواجز الجمركية خيرأو ،2003- 2001التقنية 

ن كل مجاالت النشاط االقتصادي تكون موضع المفاوضات على أ على المتحدة اليـاتالو
    . OMC" 3"قاعدة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية 

                                                
-Jean-Gérald Cadet,Op.Cit.pp.33-37.1 

�،صأفنوخ غنية، - 2� ! ����.159.  

 ،وقد عرفت ظهورهـا  1980تعود جذور تأسيسها إلى مجموعة اتفاقيات بين البرازيل واألرجنتين سنة       : السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية    *
ـ "معت أربع دول مؤسـسة      ـوالتي ج " البراغواي"سونسيون  أ في قمة    1991-3-26الرسمي في    ، "وايـالبراغواي،األرجنتين،البرازيل،االرغ

ـ   اورو بريتـو وبموجب االتفاقية تتحرك السلع والخدمات وبحرية وتم خلق تعريفة جمركية خارجية موحدة ،وفي قمة                ادور و تـم انـضمام اإلك
ما كدول مرشحة لالنضمام ،وقد وسعت نشاطاتها حيث لها شراكات مع عدة منـاطق اقتـصادية ودول                 كولومبيا وفنزويال وأعلنت المكسيك وبن    

مليـار  1175.5مليون نسمة بناتج محلي إجمـالي بلـغ         213كاالتحاد األوربي والهند وبعض دول المنطقة كالشيلي،ويبلغ عدد سكان المجموعة           
  .1998دوالر سنة 

. Cit.Op ,Martin Roy and Ivan Bernier-3 
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 1998 بريلأ في لألمريكيتين ثم القمة الثانية 1998 وقد تلى ذلك اجتماع سان خوزي في 
ضحت بذلك كل دول المنطقة باستثناء كوبا موقعة أو ،2001بسانتياغو وقمة كيباك في

   .)كيباك سانتياغو، ميامي،(على ثالث من دورات القمة 
جندة تجارة حرة هامة، حيث في أاالبن  بوش إدارةومواصلة على نفس النهج فقد قدمت  

" FTAA "للتجارة الحرة لألمريكيتينعطت سلطة تفاوض سريعة التفاقية واسعة أ 2002
مع مجموعات  وأدارة بوش على عقد اتفاقيات ثنائية مع دول كالشيلي والبيرو إكما عملت 

  . الكافتاقليمية كتوقيع إ
ارة الحرة حيز ـلدخول منطقة التج كحد نهائي 2005لكن وعلى الرغم من وضع سنة 

تي على أ والتي سناألمريكيةتها الجهود  لم يتم بسبب العراقيل التي واجه ذلكأنال إالعمل 
  .توضيحها

 إلقامةسعيها اليات المتحدة كد على مواصلة الوأ 2007وخالل زيارة بوش للمنطقة في 
  .منطقة التبادل الحر كوسيلة وحيدة للتنمية 

ام الشركات  ـم أ يستهدف فتح الطريقاألمريكي اإلصرار هذا إنن القول وعموما يمك   
معالجة ل و،سواق المنطقة بتعريفات جمركية مخفضة تكريسا لهيمنتهاأ الكتساح األمريكية

 تطوير العمل الجماعي إلىعجز ميزانها التجاري المتفاقم في فترة التسعينات، كما سعت 
ن أكما  لقارة كالفقر والمديونية والتلوث البيئي، تعاني منها اأخرىلمخاطبة مشاكل 

ن أسعار النفط وذلك لكون أت تزداد في ظل ارتفاع أ االقتصادية للمنطقة بداألهمية
فنزويال، " الواليات المتحدة  إلىالمنطقة بها احتياطات طاقوية مهمة وجزء منها يصدر 

  " .كولومـبيا، المكسيك، بوليفيا، البرازيل
 كان يسعى من جانبه هنأال إن تباينت مواقفه تجاه تحرير التجارة إب الالتيني و   أما الجان

فادة من احتكاك ـاقة االستهالكية الكبيرة ، واالستـ ذات الطاألمريكيةسواق أل ولوج اإلى
   .لتكنولوجيات الحديثة الكثيرة االستعمال ل عالية الخبرة واألمريكيةشركاته بالشركات 

  :ندماج معوقات تحقيق اال- 5

ارة الحرة ـاقية التجـ حول توقيع اتفإجماعار تحقيق ـمام مسأن العراقيل التي تقف إ    
ومنها ما يتعلق  ،للواليات المتحدةفمنها ما هو على المستوى الداخلي  ، كثيرةلألمريكيتين
ثيرها المباشر على مدى تقدم سير المفاوضات كأوضاع المكسيك أ وتاإلقليميةبالتطورات 
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 مريكا الالتينية ومدىأدول اقتصاديات وضاع أثم  ،مريكا الوسطى مع الكافتاأ النافتا ومع
نيتها ـعلى ب باـن ينعكس ذلك سلأ تحقيق فوائد من هذه المبادرة دون إمكانية على تهاقدر

  .صالأادية واالجتماعية الهشة والضعيفة ـاالقتص
  :يا ـداخل - 1.5

 وضغوطات كبيرة على المستوى الداخلي للحصول دارة كلينتون صعوباتإلقد واجهت    
اه ـونغرس تجـارية وذلك للتشدد الذي يبديه الكـن القضايا التجأعلى سلطة التفاوض بش

وهذا ما  ، منطقة التبادل الحرإلىالشؤون التجارية كخفض الحواجز الجمركية والوصول 
ن االقتصادي يمس ألش اأنكما  ،س للمشروعريفسر طول مدة مناقشة مختلف لجان الكونغ

تمتع به جماعات ـمباشرة مصالح الشركات خاصة الكبرى منها نظرا للنفوذ الكبير الذي ت
  .   صحاب هذه الشركات أالضغط من 

 أصبحت الوضعية 1996ومع سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في انتخابات    
 ،ك بالتوجهات الحزبية وارتباط ذلصعب نظرا لتشابك وتعدد مصالح مختلف الفاعلينأ

 1998 رس فيـروع قانون عرضه كلينتون على الكونغـ تم تعطيل مشاإلطاروفي هذا 
  .لبدء المفاوضات بفعل تدخل جماعات ضغط معارضة للمشروع 

مؤسسات بعض يضا أن مصدر المعارضة ليست فقط المؤسسات الرسمية فهناك أكما    
جمعيات والمنظمات التي تعمل على حماية البيئة المجتمع المدني التي ترفض المبادرة، كال

  .صول الالتينية ألوبعض المجموعات العرقية من السود ذووا ا
ن قبول هذا المشروع فكاليفورنيا مثال أ نفسها بشاألمريكيةوتتباين مواقف الواليات    

ر ـقرب من المنطقة الجنوبية حيث تتخوف من تحول كبيألتبدي ترددا وذلك لكونها ا
ؤثر ـمما سي) ، ضعف االلتزامات البيئيةيد عاملة رخيصة( للجنوب األمريكيةلشركات ل

ارض داخل بعض ـكما تختلف الردود بين مؤيد ومع عاملة في الواليةعلى اليد ال
وساط الصناعية والزراعية ألبينما ترفضه ا ف،ات وذلك بحسب نوع القطاعاتـالوالي

   :كريستيان جيرووبنبرة تشاؤمية يقول ، تؤيده أوساط قطاعي الخدمات والنقل 
   قد ال98 وأكدته القمة الثانية بسانتياغو94 الذي بدأ بقمة ميامي األمريكيتينان مشروع « 

  ن المسار طويل والعقباتأل 2005 في جانفيلألمريكيتين منطقة تبادل حر إنشاء إلىيؤدي   
  .1 »كثيرة       

                                                
�،ص صأفنوخ غنية، - 1� ! ����.161-163. 
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  : ا ـخارجي - 2.5

 متعددة، حيث ترتبط األمريكيرجية التي تعد عائقا حقيقيا للمشروع سباب الخاألن اإ     
دى قدرتها ـطقة ومـباب موضوعية تتعلق بمستوى البنية االقتصادية لدول المنـسأوال بأ

اجية الموجودة ـارب االندمـوثانيا تخص النتائج المحققة من التج واستعدادها للمنافسة،
رير هذا ـ في تماليات المتحدةو فشل الوأحقيقيا لنجاح  عياراحيث اعتبرت م" كافتا نافتا،"

خيرا وكنتيجة للسببين السابقين تظهر مظاهر رفض المشروع خاصة من دول أالمشروع و
  .ركوسوريمريكا الجنوبية الملتفة حول تجربة المأ
   :مريكا الالتينيةأ أهم سمات البنية االقتصادية لدول *

دول العالم الثالث تعاني العديد من المشاكل على مختلف ية وكبقتينية مريكا الالأن دول إ   
ن أم ـ صعبة رغاوضاعأالمستويات خاصة االقتصادية منها تركت شعوب المنطقة تعيش 

  :إلىسباب هذه الوضعية أهم أوتعود  هذه الدول قديمة العهد باالستقالل،
ادرات على ـ لقدرة الصل عائدات الدولة تابعةـعدم كفاية السوق الداخلية وهذا ما يجع -

تلك  عارـسأؤثر مباشرة على ـي تذبذب خارجي يأوهكذا ف ،عالميةسواق الألاختراق ا
  .الصادرات وهذا ما يكرس تبعيتها للسوق الخارجية 

يضا بتركيزه على قطاعات أن االعتماد السابق الذكر يتميز أعدم تنويع الصادرات حيث -
ادر ـمص وأما منتجات زراعية وصيدية إ تكون غلبهاأمعينة للتصدير دون غيرها حيث 

عتماد هذه الدول على التعريفة على الواردات ا، وكال السببين السابقين يؤديان الى طبيعية
  .كمصدر للدخل 

د هذه ـولذا تج ، بالضعفاإلداريةات ـميز المؤسسـضعف البنية القانونية حيث تت-
 اإلطار عـمادية والبشرية الضرورية لوض العلى توفير المصادر الدول نفسها غير قادرة

  . المؤسساتي المطلوب الذي سيفرضه المشروع االندماجي
بنية تحتية هشة وضعيفة وهذا سيقوض قدرتها على المنافسة وعلى تتميز دول المنطقة ب-

  .1...)نقل، اتصاالت، تخزين (جلب االستثمارات الالزمة 
  وا في القارة ـ نمرثاألكسها، فمثال تسيطر الدول تباين مستويات التنمية بين هذه الدول نف-

                                                
-1 Geneviève Lessard, "Les économies de petite taille et la ZLÉA"Groupe de recherche en économie et sécurité, 

Montréal :Canada, volume 2, numéro  4,( mars 2000),pp.12-14. 
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 اإلجمالي من الناتج %95كثر من أعلى ) األرجنتين المكسيك، ،البرازيل كندا، ،أ.م.و(
 مرة من 108بر ـكأ وكندا اليات المتحدة دخل الفرد في الو1995كما كان في  ،للمنطقة

 مرات من ناتج دول 5كبر أ  المتحدةالياتلول اإلجماليبقية الدول الفقيرة، والناتج المحلي 
  .1مريكا الالتينية مجتمعةأ
 بلدان من عشرين بلد في ثالث ط فق هناكمن مؤشرات ضعف اقتصاديات المنطقةو   
 واألرجنتينت وهي الشيلي ا خالل التسعين%5مريكا الالتينية حققت نسبة نمو بلغت أ

هة ـ، ومن ج2000-1990ن يتطور وبقي نفسه مابين دخل الفرد لم أ كما ،والبيرو
كثر أع سكان القارة على ـ تزداد حدة التباين والتفاوت في الدخل حيث يحصل سبأخرى
  .2 ف دخل القارةـمن نص

ن هذه الدول مازالت غير مهيئة على أادية تؤكد ـ والسمات االقتصاألرقامن كل هذه    إ
، خاصة ن المنافع المتبادلةحرة التي تضممختلف المستويات للدخول في اتفاقية التجارة ال

  .ولى في العالمألمع القوة االقتصادية ا

  :"  والكافتالنافتاا"لتجارب االندماج اإلقليمية  النتائج العكسية *

اد المكسيكي بهذه ـثر االقتصأن النتائج المحققة من تجربة النافتا تبين بوضوح مدى تإ   
فباستثناء السنوات  - والكنديمريكياألد التجربة نظرا للفارق الكبير بينه وبين االقتصا

 جاءت النتائج - المكسيك بعض االنتعاشتين سجلأ الثالث بعد تطبيق االتفاقية األولى
ن النافتا لم تساعد االقتصاد أ، ففي تقرير لكارنيجي استنتج مخالفة للتوقعاتفيما بعد 

ضحت أيين ـلمكسيكجور اأن أالمكسيكي ليواكب النمو المتزايد لطلبات الوظائف كما 
 اليات المتحدة ن نزوح المكسيكيين لم يتوقف نحو الوإ، ولذا فض مما كانت عليهـخفأ

شكالية إكما تظهر ، 3 بحثا عن العمل كما فشلت محاوالت تطوير قطاع الزراعة المكسيكي
، وذلك باستمرارها في  بقواعد النافتا نفسهااألمريكيخرى وهي عدم التزام الجانب أ

  . رض الرسوم ودعم المزارعينـسياسة ف

                                                
Ibid,p.5. -1  

 
،  103المجلس الوطني للثقافة والفنون،عـدد    :،الكويتالثقافة العالمية خالد الفيشاوي، :،ترجمة"هل حكم على أمريكا الالتينية بالتخلف     :"بيتر حاكم  - 2
 .74.، ص )2000نوفمبر( 

-3 Todd M. Walters, "The Mexico-U.S. Partnership Enhancing Our Common Security", Cambridge: Report From 
a Workshop Organized by The Institute for Foreign Policy Analysis, (December 2005),p.13. 
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لقد ازداد العجز في الميزان التجاري المكسيكي منذ توقيع اتفاقية النافتا مع الواليات 
 الى مليار دوالر واألمر نفسه ينتظر 2002-1995المتحدة حيث وصل في الفترة ما بين 

ن المكسيك أن يحدث لدول أمريكا الوسـطى مع الكافتا ذات االقتصاديات األكثر تخلفا م
حيث العديد من الشركات أعلنت إفالسها لعـدم قدرتهـا على منافسة المنتجات األمريكية 

، وكنتيجة طبيعية إلغـالق العديد من الشركات فإن البطالة ارتفعت 1عالية الجودة 
 يوضح تطور نسبة البطالة  التاليوالجدولخاصـة في المكسيك  بعدما كان ينتظر العكس 

         :2 ل النافتا حيز التنفيذقبل وبعد دخو
   في بلدان النافتا قبل وبعد االتفاقيةالبطالة نسبتطور   6:جدول               

       

           

  

  

  

  .توقعات المصدر* 
بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ مقارنة في المكسيك ويبين الجدول ارتفاع نسبة البطالة    

ديد ـبالفترة السابقة ويجد تفسيره في سياسات التحرير التجاري التي أدت إلى إفالس الع
من القوى % 40 وتذهب التوقعات إلى أن ،التهااعات الوطنية وتسريح عمـمن الصن

الخبير في " ميجويل تنكر ساالس"يقول و .3 العاملة ستفقد وظائفها في السنوات القادمة
  :  مقيما تجربة النافتافي كاليفورنيا" بومونا"ف الكرة الغربي بكلية ـات نصـعالق

  عـ، وم"النافتا"يذ اتفاقية لقد مضى علينا حتى اآلن ما يزيد عن عقد من الزمان منذ تنف«
  نجد أن هناك شعوراً متزايداً بأن تلك االتفاقية قد أدت إلى سلبيات، وخصوصا فيما ذلك 

  يتعلق بالشعور بأن كل دولة من الدول قد فقدت بعض سيادتها على أراضيها نتيجة لبنود
  اقيةـيذ تلك االتفعالوة على أن اآلمال التي كان الناس يعلقونها على تنف... االتفاقية تلك

  .4»...مثل تحسين المستوى االقتصادي، وخلق الوظائف، ورفع مستوى النمو، لم تتحقق

                                                
 .188.،مرجع سابق،صحمدأصافيناز محمد  - 1
 .148.ص،)1997جانفي (،127عدد ،السياسة الدولية"مستقبل السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه األمريكيتين،"عالء السيد عبد العزيز،– 2
  .149.ا����� ����،ص– 3
4 - &Uا��'B ل ا��. دة:"ه,ارد,N -وه,ا�  $' Cا� @�* " &'            :  

                         ? php.index/net.arabinfocenter.www://http  

  نةـالس      
  ةـالدول

1991  1992  1993  1994  1995  1996*  1997*  

  5.6  5.5  5.6  6.1  6.9  7.5  6.8  أ.  م .الـو
  9  9.3  9.5  10.4  11.2  11.3  10.4  كنــدا
  5.5  6  6.3  3.7  3.4  2.8  2.6  المكسيك
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   : الرفض على مستوى المنطقة الجنوبية*

 وبيةـدول رئيسية في المنطقة الجن تشكله ثالث األمريكين محور رفض المشروع   إ 
وتهديدا  األمريكيةه تجسيدا للهيمنة  وفنزويال، فالبرازيل ترى فيواألرجنتين لالبرازيوهي 

 في المنطقة الجنوبية وفي الميركوسور خاصة، حيث الوضع ة المتميزةيمياإلقل مكانتهال
 إلى فةاباإلض، ارية بين دولهـفضل من حيث االزدياد الكبير في حجم المبادالت التجأ

فرناندو يلي السابق تقارب مستويات التنمية داخله حيث يقول رائد التبعية والرئيس البراز

  : 2001في قمة كيباك "  2003-1994 " ما بينكاردوسو
  .1» اختيارنا ولكن الميركوسور قدرنا لألمريكيتينن منطقة التجارة الحرة إ«         

سور ـميرك النأ  نفس الرؤية عندما يعتبرلوال داسيلفا   ويؤكد الرئيس البرازيلي الحالي 
 عكس منطقة التجارة الحرة المجسدة للهيمنة اإلقليميةاحتها تكريس لزعامة البرازيل في س

اوض على ـتحصر التف اليات المتحدة الون أرده ـرفض البرازيلي ملن اأ ا كم،األمريكية
وقد  ،ة التفاوض على المنتجات الزراعيةمريكا الالتينيأقطاعات خدماتية بينما تصر دول 

ن في زيارته للبرازيل بضرورة خفض قر بوش االبأنجحت البرازيل في ضغوطها حيث 
 التي يةـجااإلنتفاءة ـ واالمتثال لمعايير الكإلغائهامخصصات الدعم الزراعي مع احتمال 

  .OMC 2   منظمة التجارة العالميةتضعها
ل في ـرجنتين عضو فاعألل حيث اـرجنتيني مع البرازيألض اـسباب الرفأ   وتتشابه 

 في ظروف لألمريكيتيننشاء منطقة تبادل حر إكون ن يأالميركوسور، كما ترى ضرورة 
رير ـن تحأرجنتين المباحثات بشألوشروط متوازنة وعادلة خاصة للدول النامية، وتؤيد ا

وعة الميركوسور ـطار مجمإا لمبدأ التفاوض الجماعي في التجارة بين دول المنطقة وفقً
سباب أ في الوقت الراهن كما تظهر  المجموعة،هذه من تجارتها تتم مع %25ن أخاصة و

فات ـ وصرفـضحت تـضأام ـي العأغلبية الرأ حيث األرجنتينيسياسية وراء الرفض 
  .زمات اجتماعية كبيرة أفرزته من أالليبرالية الجديدة بما 

في هذا  شافيـز حيث يرى األمريكيةتي فنزويال في مقدمة المعارضين للطموحات أوت   
 المنطقة أنظمة لسيطرتها وضغطها على ةومحاول ريكيةاألما للهيمنة  تكريسالمشروع

 في األمريكيتين في قمة زشافي حيث اقترح ،لفرض تبعيتها لمواقف وسياسات واشنطن
                                                

 .196.،ص)2003جانفي(،101عدد،السياسة الدولية ،"مستقبل العالقات:أمريكا-البرازيل:"رضا محمد هالل - 1
  .187.،ص ،مرجع سابقحمدأصافيناز محمد  - 2
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ت ـودعم ،لى منطقة التجارة الحرةع ردا البديل البوليفاريوذج ـ مشروع نماألرجنتين
وبية وضم كوبا ـلة جن بناء كتإلىبادرة م، وتهدف ال1 هذه المبادرة دول الميركوسور

   .األمريكية واألهدافواجهة المشاريع ـ في مهاـإلي
   االقتصادية للمنطقةات  المساعدتقديم: ثالثا

 الالتينية هي برامج المساعدات المقدمة أمريكا في األمريكية ركائز السياسة أهمحد أ نإ   
رب ـت هذه بعد الح برامج المساعدابدأتوقد  ، متعددة ولعدد كبير من دولهاأشكالفي 

 المعسكر إلى لولداالعالمية الثانية للدول النامية واستهدفت خالل الحرب الباردة استقطاب 
  . الغربي في مواجهة الشيوعية

ية حيث ـالعالماألمريكية  من ميزانية المساعدة %9  للمنطقةاألمريكية تمثل المساعدة   
 947ب* نديزيةإل منها للمنطقة ااألكبر، الجزء $ مليار1.8بحوالي  2005قدرت في 

 $ مليون270 الوسطى وأمريكا والمكسيك  $ مليون370ثم منطقة الكراييب ب ،$مليون
وتخصص واشنطن مبالغ  ،$ مليون52 منإال* في حين ال تستفيد دول المخروط الجنوبي

  :2  والقرص البياني يبين توزيع هذه المساعدات،$ مليون110 بقيمة أخرى ةإقليميلبرامج 
  "2005عينة  "توزيع حجم المساعدات األمريكية حسب المناطق

 
 
 

  

                                                
  .186.ا����� ����،ص– 1

  .وفنزويال  واإلكوادورتضم المنطقة كل من البيرو وبوليفيا وكولومبيانسبة الى جبال االنديز و*
  .وتضم األرجنتين والبرازيل واالرغواي والبراغواي والشيلي*

Connie Veillette ,& Others , Op.Cit.p.3. -2  

  المنطقة اإلنديزية: ــــ 
  المكسيك وأمريكا الوسطى :ــــ 
    منطقة الكراييب::ــــ
  دول المخروط الجنوبي :ــــ 
  برامج إقليمية :ــــ 
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 من حجم % 8.2  كانت ال تتعدى1994 وتتميز هذه المساعدة بتزايدها المستمر حيث في 
   .اليات المتحدة لولالمساعدة الخارجية الكلية 

 اقتصاديا فـاألضع لولدا وهناك برامج مساعدة تتعلق بالجانب التقني والمالي تخص   
لدعم مشاركتهم في مسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة وذلك لتسهيل عملية التحول من 

 مرونة أكثرة وجعل نظم االستثمار خالل العمل على تقوية القواعد المالية والضريبي
  . OMC1 لتطبيق قوانين 

فحة امساعداتها موجهة لمك نديزيةإلن المنطقة اإف وبالتفصيل في توزيع المساعدات،   
 أما ،والقضائي انونيـ القالحـاإلصوبرامج  ،غذائية وتكنولوجية ومعونات خدراتالم

 األدنىلم المستويات ـ تستفإنهاسط وـن دولها من الدخل المتأللجنوبي، وادول المخروط 
ليات التحديث وبرامج اجتماعية تخص ـرازيل موجهة لعمـبها للبـغلأمن المساعدة و

تعاني  شر في المنطقة ت االيدز المن مرض من%60 من أكثر أنالطفولة والصحة حيث 
قة لمتعة الـ المشاكل البيئيإلى باإلضافة  والسل،اريكالمال ىأخر وأمراضرازيل ـمنه الب

ث عانى ـي متلقي للمساعدة حيـويعد البراغواي ثان ،لألمازونبتهديد الثروة الخشبية 
  .ود االقتصادي ومشكلة الدين الخارجيـكثيرا من الرك

ج التبادل ـيك على مكافحة المخدرات ومشاكل الهجرة وبرامـتركز المساعدة للمكسو    
 الوسطى فبينما ال تستفيد اـأمريك إلى ساعدةالم فيما يتباين توزيع حجم ،التعليمي والثقافي

 خاصة التي األخرىكوستاريكا منها نظرا الستقرارها السياسي واالقتصادي تستفيد الدول 
ز على ـدات تركـ والفقر والعنف المنتشر حيث المساعاألهليةعانت كثيرا من الحروب 
الكوارث الطبيعية التي  المتضررين من إلغاثةمساعدات غذائية والتنمية والجانب الصحي 

   .2 والسلفادور ونيكاراغوا ماالوغواتيتعهدها المنطقة ومنها الهوندوراس 
مليون نسمة تعتبر هايتي مستقبل  34 دولة تحصي16 منطقة الكراييب والتي تضم أما   

مهورية ـلتأتي ج$  مليون509تليها جاميكا ب $ مليار1.1 ب األمريكيةرئيسي للمساعدة 
لباقي دول الكراييب، وتركز المساعدة $  مليون352 وأخيرا$ مليون 352ن بالدومينيكا

  .أخرى اجتماعية قضاياوعلى برامج التنمية والتطوير 

                                                
-1 Geneviève Lessard, Op.Cit,pp.18-19. 

2- Connie Veillette,& Others., Op.Cit.pp.10-12. 
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  :وعموما يمكن تلخيص أهداف هذه المساعدات فيما يلي
  .تخفيف الفقر ومساعدة دول المنطقة على تحقيق النمو الدائم * 
  .قية الرعاية الصحية ر خاصة المعدية وتمراضاألمكافحة * 
  . ومكافحة الفساد واإلدارة قطاعي العدالة إصالح* 
   .اإلنساننشر الديمقراطية وحماية حقوق * 
 تديرها الوكالة ة الالتينيأمريكا لدول األمريكية برامج المعونات والمساعدات ن   إ

 أوادة ـ زيبطـوترت، أخرى إقليمية هناك برامج أنكما  ،1 للتنمية الدولية األمريكية
 ومدى تحسن وتقدم ،األمريكيةالمساعدات بمدى والء هذه الدول للسياسات  ع هذهـتراج
  . المطبقة  االقتصاديةالحاتـاإلص
 تعتبر كامل المنطقة إذ ،ة لدول المنطقة ضعيف حجم المساعدة المقدمأنويمكن القول    

  . رومص ائيلإسر على المستوى العالمي بعد األمريكيةثالث متلق للمساعدة 
  .2005 يحدد قيمة هذه المساعدات لمختلف الدول لسنة 4والجدول المبين في الملحق رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
Connie Veillette,& Others ,Op.Cit.p.24. -1 
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  يـاألمنعلى المستوى : المطلب الثاني

 مونرو يحمل في مبدأأن  قديما حيث أ بداألمني بالجانب الهتماما أنيمكن القول    
، يةقرار المنطقة من أي تدخل لقوى خارج تقضي بضرورة حماية استأمنية أهدافاجوهره 

 ولذا اليات المتحدة لول نفوذ ومنطقة ااستراتيجيوكما ذكرنا سابقا فان المنطقة تعتبر امتدادا 
 جدار يسـتأس وخالل الحرب العالمية الثانية تم اليات المتحدة،لوامن أ من أمنهان إف

د أي احتالل ـ الغربي ض لتنسيق الدفاع في نصف الكرة"IADB"تينمريكيألالدفاع ل
استهدفت التعاون في  التي 1947في  "وـري"خارجي ثم معاهدة المساعدة المتبادلة 

وإنشاء " بوغوتا"ميثاق ، وقد استمر هذا النهج من خالل مواجـهة أي تهـديد لدول القارة
 أهمحد أ األمنيوالتي وضعت الجانب ، 1948في " OAS "األمريكيةمنظمة الدول 

 دول المنطقة يعتبر هجوما على الكل إحدىهجوم على  يث اعتبـرت أن أيح أهدافها
لة الحرب الباردة ظلت ـ وخالل مرحوذلك للحفاظ على استقالل وسيادة هذه الدول،

  . مركزة على محاصرة المد الشيوعيةـاألمريكية ـاالسترتيجي
هتمامات  لحساب االاألمني الجانب أهميةوبعد نهاية الحرب الباردة تراجعت    

 ،مة المنعقدة خالل فترة التسعيناتاالقتصادية لكن هذا لم يلغ حضوره في مؤتمرات الق
 يميز أصبحهم ما أ، لكن عمالألا عاد ليفرض نفسه على جداول 11/9 حداثأوبعد 
 فبينما  المصادر تهديدا،أكثر حول اإلجماع غياب وه األمنيةات حول التحديات ـالنقاش
 ثرـاألك الدولي يعتبران ابـواإلره انتشار المخدرات أنعلى دة اليات المتحلوا رـتص

 على أخرى قضايا إدخالهديد والعنف في المنطقة، تعمل بقية الدول على ـمصدرا للت
  .ع  كالفقر والالمساواة المنتشرة بشكل واسأمريكيا المخاوف المعبر عنها أهميةنفس 
  : مكافحة المخدرات - أوال

قع على رأس اهتمامات السياسة ت)  وتهريبا وترويجاإنتاجا(ت  مكافحة المخدران إ  
" ، بوليفيا لبيروا، كولومبيا"  تنتج دول االنديز الثالث وحدها حيث ،األمريكية األمنية

 3000والذي يقتل حوالي  اليات المتحدةلوا  من المادة الخام للكوكايين المروج في85%
 إلى الوسطى والكراييب ليصل أمريكاعلى عدة دول من  كي سنويا والذي يمرأمري
 % 30ىل ا20  من الكوكايين و%70حيث تعتبر المكسيك منطقة لعبور اليات المتحدة الو

  ميل  200  تبعد عن سواحل فلوريدا بحيث %10فتمر عبرها هايتي أما ن ـمن الهيروي




/�
:א����
א���0

א����د�                                         ���
א�� 

א���1�'2�!���+
3�)
��!�
+)�א4
א�%��$�
א��� 

 

 

 خاصة نتاجاإلفي استرتيجيتها لمكافحة الظاهرة على دول  اليات المتحدة لوا  وقد ركزت 
   :أهمهاكولومبيا وذلك لعدة اعتبارات 

 الكوكايين وثلثي الهيروين المستهلك إنتاج من %75 وحدها عن ولةؤمس كولومبيا أن* 
   .اأمريكي
اعات والمليشيات في ـ في كولومبيا معقد، لتورط العديد من الجماألمنييعتبر الوضع * 

 كولومبي 25000 الكبيرة والتي تقتل  العنفعمالأ وتهريب المخدرات والتسبب في إنتاج
عدد النازحين  عتبر كولومبيا الثالثة عالميا فيمليون شخص حيث ت1.5سنويا وترحل داخليا

اوز ـ عدم االستقرار قد يتجأن من أيضا التخوف يأتيداخليا بعد السودان والكونغو، وهنا 
  .حدود كولومبيا 

 ريكاـأمكبر اقتصاد في أع ـوراب تحدةاليات الملول كولومبيا شريك اقتصادي مهم أن* 
حيث تعتبر كولومبيا بهذا للمنتـجات األمريكية  الخامسة االستهالكالالتينية وسوق 

 وفرصة جذابة لالستثمار من حيث توفرها على موارد ،الزبون الجيد والشريك التجاري
صدره م اليات المتحدةوالول رمن بت% 3  إذ أن،1 ية هامة كالبترول والغازـطبيع

   . كولومبيا
الم ـفي الع اليات المتحـدة لو لاألضخم السفارة اهب أن  كولومبياأهميةومن مظاهر    
  . في المنطقة الالتينية األكبر قيمة المساعدات لها تعتبر أنكما " بوغوتا"
 رئيسا لكولومبيا في جوان" Andres Pastrana "اباستراناندريس بعد انتخاب    

 إلىوتدعو  ،1999افق عليها كلينتون في سبتمبرلومبيا والتي و أطلق خطة كو1998
 خالل أربع سنوات،$ مليار7.5 الحكومة تخصيص أرادتاعدة دولية لكولومبيا حيث ـمس

وتعد  ، مكافحة المخدراترأسها على أهدافلتحقيق عدة $ مليار4 تتكفل منها الحكومة ب
رس ـ والتي وافق عليها الكونغرةهذه المباد في األكبرالمساهم  اليـات المتحدةالو
 وفرق تدريب للمساعدة في شن حرب شاملة على زراعة ةمعداتتضمن و 2000في

  %  80 ل المباشر وفقا لشروط الكونغرس، حيث تم تخصيصـالمخدرات دون التدخ
 شيات المتورطة في تجارة المخدراتلتفعيل الخيار العسكري ضد الجماعات والملي

                                                
 
-1 Bob Graham , Brent Scowcroft and Michael Shifte, "Toward Greater Peace and Security in Colombia :Forging 

a Constructive U.S. Policy", Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign 
Relations and the Inter-American Dialogue, (USA:council on Foreign Relations,2000),p.16. 
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وقد ، *)ALN…وجيش التحرير الوطني ،FARC الكولومبية وريةلثكالقوات المسلحة ا(
 من االستفادة وةـأمريكيدات وطائرات ـبية باستخدام معـح للقوات الكولومـسم

 االصطناعية حول تحرك المليشيات لألقماراغون وصور ـ من البنتةاستخباراتيمعلومات 
  .1 بيامن كولوم %  40 في هذه الفترة تسيطر على فاركحيث كانت  

وش ـ بإدارةحيث طلبت  ،اقب المساعدات  وفق خطة كولومبيا   وقد ظل الكونغرس ير
ريين الذين يمكن ـوصادق الكونغرس على تفويض بزيادة عدد المتعاقدين المدنيين والعسك

وية الذي ـاك برنامج القيادة الجـ وهن" مدني600 عسكري و800 إلى 400"نشرهم من 
 طائرة مدنية تحمل مبشرين إسقاط بعد لبيرواق بشكل مؤقت في يشتغل في كولومبيا ومعل

  . حيث قتل الجميع 2001في 
ل على تعقب ـويعم ،تيسلوجي طائرات لتدريب الطيارين ودعم بأسطوليدعم البرنامج    

  .2 على الهبوط إجبارهاالطائرات المشكوك في عملها في تهريب المخدرات وتفتيشها بعد 
 بنشر قوات شرق كولومبيا معقل المتمردين الواليات المتحدة ت  قام2001-1-17في    

في فارك  واحتجاز ثالث موظفين كرهائن لدى أمريكيةاليساريين وذلك بعد تحطم طائرة 
ركة ـرول شـطن على ضرورة استمرار تدفق بتـ واشنتأكدو ، بالبترولةغنيمنطقة 

ركة ـميل الذي تستغله الش 490 بطول  ليمونوكانحيث خط أنبوب  ،"مليوبترو أوسيتا"
  .3وهو هدف مفضل للجماعات المتمردة البتزاز المال من الشركة 

 إنتاجبح ـ لكاإلنفاقلقد ظل زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمون خطط    
ديد من ـ العأن إالير في المنطقة االنديزية، ـوتهريب والمتاجرة بالمخدرات وبشكل كب

قراطي يؤكدون على ضرورة التطوير البديل وبناء مؤسسات شرعية  الحزب الديمأعضاء
  .                     4  محاصيل بديلةإلى لالنتقال االكوكوالعمل على مساعدة مزارعي 

  :المعدة لذلكاألخرى ومن بين البرامج 
 ".ACI"المبادرة االنديزية المضادة للمخدرات * 

                                                
 ، على االختطاف واالبتزاز   نيعمال،  18000 أكثر من    حركتان يساريتان لهما جذور تعود إلى المناطق الريفية قويتان ماليا وعسكريا وعددهما            *

  . ة الغنية بالنفط ، وتتركز فارك خاصة في المنطقة الشمالية الشرقي مليون دوالر سنويا 100 ا تبلغ حواليعائداتهم
 .204.،ص)2003جانفي(،101عدد ، السياسة الدولية ،"أخطاء التحالف:أمريكا-كولومبيا: "يسرى الشرقاوي - 1

Connie Veillette, & Others, Op.Cit.p.6. -2  
 .256.،ص)2003يلأبر(،152،عددالسياسة الدولية،"ريكا الالتينيةمكولومبيا واإلستراتيجية األمريكية في أ:"يسرى عزباوي– 3

Henry R. Nau and David Shambaugh, Op.Cit.p.164.  -4  
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 " .FMF"ري الخارجي ـالتمويل العسك* 

 " .IMET"التدريب والتعليم العسكري الدولي*

ن والهروين من ـ طن من الكوكايي270 منع 2003ات تم في ـ ومن نتائج هذه السياس  
وفي   الكولومبي،اجـاإلنت من نصف أكثر أي 2004  طن في475و ،ألهدافهاالوصول 

ر ـوأسل ـ كما تم قتاالكوك من مزارع  هكتار48000 إتالف تم 2005 من األول ربعال
  .1المتمردة زعماء الحركات اليسارية  العديد من

ن دوال إ لمكافحة المخدرات فاألمريكية كانت كولومبيا هي محور االسترتيجية وإذا   
 الواليات المتحدةفمساعدة  ،السترتيجية باعتبارها مناطق عبور شملتها هذه اأيضا أخرى

 2003 عام$  مليون12 من  للمكسيك بسبب تمويل مكافحة المخدرات2005زادت في 
 تدريبات وتكوينات عسكرية،من  المكسيك تفادت، كما اس2005سنة$  مليون40 إلى

 .2  الوسطى والكراييبأمريكا ينطبق على دول رـاألمونفس 
الواليات المتحدة  القصوى التي توليها األهمية مجمل هذه المبادرات والبرامج تؤكد ن إ  

اق ـ باتفاألمريكي القومي نـلألممنيا بارزا أفرض تحديا لمكافحة هذه الظاهرة التي ت
 في ارتباطها أيضاخطورة هذه الظاهرة تجد تفسيرها  نأا ـطيين كمراالجمهوريين والديمق

 األسلحة مباشرة كالجريمة المنظمة وتهريب وغير بصفة مباشرة أخرى أمنية تتحدياب
  .وتبييض األموال 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
William W "وليام وود-1 ood "2005 جوان 14الثالثاء (، ودرو ولسنالسفير األمريكي في كولومبيا في لقاء أجراه معه مركز و (،  

 pdf.004wwi/004wwi/wps/org.ciaonet.www://http                                                                         :في. 13-10.ص ص
Connie Veillette,&Others,Op.Cit.pp.10-11. -2   
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  :دولي  الاإلرهابة بمحار- ثانيا

نات بعد نجاح الثورة  نهاية الخمسيإلى يعود األمريكي وفقا للتصور اإلرهاب ظهور نإ   
عصابات  مجموعات لتنظيم حرب عدةعمل نظام كاسترو على مساعدة  الكوبية حيث

 عنف عمالأبوقد قامت هذه الجماعات ، ..)اكولومبي ،ماال غواتيبوليفيا، فنزويال،( ريفية
أثناء النصف الثاني من  و،)...وقتل ابتزاز اختطاف، تداءات،اع سرقات،(مختلفة 

  والبرازيل والشيلياألرجنتينكل من في " بالنسبة لواشنطن اإلرهابيون"ينات كان ـالست
حدوث العديد من إلى احتجاجاتهم وأدتا متعلمين ساخطين على عدم المساواة ثوار 

وهناك من الجماعات التي ظهرت  1976واي في  واالرغاألرجنتيناالنقالبات في كل من 
 ردوالفوالسفي الشيلي الواليات المتحدة ضد الديكتاتوريات المدعومة من  فاحللك

 في السبعينات وكوستاريكا في الثمانينات وبسبب صراع الحرب الباردة فقد ماالوغواتي
   .السوفيتيكانت هذه الجماعات مدعومة من االتحاد 

الديكتاتوريات وغياب تسلط  في المنطقة تتلخص في رهاباإلن تطور حوافز إ   وعموما ف
  .  االقتصاديةفاقآلار العادل للثروة وانسداد ـا فهو التوزيع غيـ حاليأماحكم القانون سابقا 

  " :Charles Kegley "كيغلي زتشارليقول 
   1»اإلرهابي دوافع العمل أهم الظروف االجتماعية والسياسية القاسية أحد إن«        

نه وبعد إ المخدرات فةمكافح على أكثر التركيز عرفت تيناسعالت كانت فترة وإذا   
 تولي اهتماما بالغا بتطور نشاطات الجماعات الواليات المتحدة أصبحت 9/ 11 حداثأ

 من منطقة الحدود الثالثية األمريكيةالمفترض وجودها في المنطقة، حيث زادت المخاوف 
 CIUDAD  "سيوداد ديالستة تسمى ـالبراغواي في منطق والبرازيل واألرجنتينبين 

DELAST " وجدت خريطة للمنطقة في بيتإذ تؤوي جماعات القاعدة، أنها حيث يعتقد  
 ما ذكرت صحف براغوايانية فيك ،أفغانستانفي كابول عقب غزو أحد عناصر القاعدة 

 اإلرهابمكافحة وقد قام منسق ، طقة معسكرات تدريب في المنأسست القاعدة أن 2002
 بزيارة المنطقة في ديسمبر "Coffer Black  "كوفر بالك األمريكيةفي وزارة الخارجية 

جاليات المسلمة في الدول  في المنطقة زاروا الاإلسالميين المتطرفين نإ وقال 2002
                                                

 
-1 Andreas Feldmann and Maiju Perälä, "Nongovernmental Terrorism in Latin America: Re-examining Old 

Assumptions", July 2001,p.9.in: http://nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/286.pd 
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في اإلكوادور   "GAYAQUIL"  وغاياكيل  في الشيلي،"IQUIQUE"ايكيكي  ( القريبة
 كما عبر عن تخوفه من وجود صالت بين ، ) في فنزويالMARACAIBOوماراكايبو

  .وهذه الجماعات- الالتينيةأمريكا في األكبرحيث الجالية المسلمة -  وساو باول يمسلم
 بعض التحركات تسعى لجمع التبرعات لحركة حماس وحزب اهللا أن تخوف من هـنأكما 

كما  ،"فلسطين ولبنان  "يةأوسط شرق أصولمن مسلمي المنطقة والذين ينحدرون من 
 عن دليل للترابط بين منطقة الحدود الثالثية وخاليا األرجنتينيون ولونؤالمسلغ ـبأ

 بقصف لسفارة 1992 في إسالمية حيث قامت جماعات يرسآبيونس مزعومة في 
  .  1 1994ف لمركز الجالية اليهودية فيـ، وقصإسرائيل

ات اليسارية الكولومبية وغيرها والتي تتبنى  الجماعإليها هذه االفتراضات تضاف ن  إ 
زويال ـكما اتهمت فن ،اليات المتحدةلول  بالنسبةباإره العنف تعتبر كلها مصادر عمالأ
   .فارك جماعة وتدريب عناصر بإيواء" زشافي"

 مستوى إلى"  وكوباوفياتيالستحاد إلا "ن مصادر العنف انحدرت من مستوى الدولةإفولذا 
  . هابيةاإلرالجماعات 

 اإلقليمية تؤكد في مختلف المؤتمرات  ظلت الواليات المتحدةولمواجهة هذه الظاهرة فقد   
نذ ـدرات حيث ومـ تواجه خطرا ال يقل تهديدا على خطر المخأضحت المنطقة أنعلى 

 على مكافحة األمنيةاليات المتحدة الو عاما اقتصر الكونغرس في مساعدات خمسة عشر
  . أصبح هناك مزيج من الحرب على الظاهرتين 9- 11حداث  أدالمخدرات لكن وبع

ادة ـدة المضـامج المساعـبرنوهما  في المنطقة نيرتمباد الواليات المتحدة أطلقتوقد 
، كما أنشأت القيادة الشمالية ا وزارة الدفاعم وتديرهاإلرهاب ورابطة مكافحة لإلرهابيين

مكسيك وأنحاء من الكراييب والمحيطـين وهي تغطي كندا والواليات المتحدة وكوبا وال
  .2األطلسي والهادي وتركز هذه القيادة على أمن األجواء واألراضي والبحار 

 للعمل متعدد ويةلواأل إعطاء في المنطقة على اإلرهاب الحرب على إستراتيجيةوتقوم    
ساعدة  للمأجهزة والتشاور الجماعي مع دول المنطقة من خالل تدريب وتطوير طرافألا

   .اإلرهابمن المطارات وتعطيل القنابل ومواجهة تمويل أفي زيادة قدرة تلك الدول على 
                                                

1-Stephen J. Randall, "United States-Latin American Relations in the Post-Cold War, Post-9-11 Years", Journal 
of Military and Strategic Studies, Vol. 6, Issue 4, ( Summer 2004)pp.19-20. 

 
 .417.ماريا كريستينا روزاس،مرحع سابق،ص - 2
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 اإلرهاب لمكافحة األعلى تصريح المسؤول ويأتي ،يجية بالشمول هذه االسترتزيمتتكما 
  :ليؤكد ذلك فرانشز اكس تايلور األمريكيةبوزارة الخارجية 

  لـفي نصف الكرة الغربي سوف تشمل ك اإلرهاب واشنطن للحرب على إستراتيجية«
  كبرأ أن حيث أفغانستانمكان يكون مناسبا فيه استخدام القوة العسكرية كما نفعل في 

  . 1»  في المنطقةإرهابيةهي أخطر جماعة " فارك "عصابات كولومبيا        
 تطور حجم المساعدات الخاصة بالشرطة والجيـش وهذا 2الرسم البياني التاليح ـويوض

  .للعمل على تنفيذ األجندات األمنية األمريكية في المنطقة 
  

  شية للمنطقة الخاصة بالشرطة والجيتطور حجم المساعدات األمريك

  

  

  

  

  

  

  

  
         ا�%;>ات    
  

  

 المساعدات ظلت في ارتفاع في عهد كلينتون ويوضح المخطط البياني كيف أن هذه    
 أعادت 9- 11داث ـبعد أحلكن  ،2000 سنة تولي الجمهوريين الحكم فيانخفضت مع و

  . البنارتفاعها وظلت محافظة على هذا االرتفاع خالل حقبة بوش ا
  

                                                
 .256.،مرجع سابق،ص"كولومبيا واالستراتيجية األمريكية في أمريكا الالتينية:"يسرى عزباوي -1
  :84 .417.ع سابق،صجمر ماريا كريستينا روزاس، - 2

A.Isacson, J.Olson and L.Haugaard,Diluyendo las disiones :Tendencias de los programas militares de EEUU   
para Latina America [Decreasing the Division :tendencies of the Military Programmes of the US for Latin 
America]  (Washington,DC : Washington Office for Latin America,2004),p.10.   
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  :رىـأخ أمنيةقضايا - ثالثا

 سواءكونها متداخلة ومتنوعة هو  التي تطرحها المنطقة األمنية ما يميز التهديدات ن   إ
بر جماعتين متمردتين في كولومبيا كأن إ وكما ذكرنا فأساليبها أو أهدافها أوفي مصادرها 
 كما ،كبر مروجي المخدرات من جهة ثانيةأ وأنهما من جهة إرهابيتين نهماأيصنفان على 

تتورط في قضايا المخدرات لكنها و لحركات اليسارية هناك جماعات يمينية مناهضة لأن
ا رغم  كونها ال تستهدف مصالحها وهذاألمريكية من وجهة النظر إرهابيةال تعتبر 

دة ـالقوات المتحتسمى وأكبر جماعة يمينية ، اإلنسان ققوحاحتجاج منظمات الدفاع عن 
  . مقاتل 7000 الى5000 وعدد أفرادها من "AUC"اع عن النفسـالكولومبية للدف

  :األمريكيين القضايا التي تهدد امن المنطقة حسب أهمومن بين 
   . محتملونإرهابيونالمهاجرون غير الشرعيين * 
 كلها األسلحة وتهريب األموالالربح الناتج عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية وغسيل * 

  .1 لإلرهابيينمصادر تمويل محتملة 
   وإضافة إلى هذه االنشغاالت يهتم الجانب األمريكي بقضيتين أساسيتين في بناء 

منطقة والثانية استراتيجيته األمنية تجاه المنطقة تتعلق األولى بالتواجد العسكري في ال
  .مراقبته ألي احتمال انتشار نووي في المنطقة 

    :األمريكيتعزيز الوجود العسكري  - 1

 تعزيز تواجدها العسكري بالمنطقة إلىوتحت ذرائع مختلفة  اليات المتحدة الو   لقد سعت 
وهكذا فقد عملت على ، األسلحةعلى مستوى مبيعات  أو على المستوى الميداني سواء
 Manta مانتا( كل منفي أصال قواعدها العسكرية وتقوية القواعد الموجودة زيادة

 اكيتوس ،بكولومبياTress equines Leticia  تراس اكيناس ليتيسيا،باإلكوادور
Quito's صوماليا ،وبيربال Somaliaلتكمل القواعد الموجودة في  ) بالسلفادور

 لمراقبة باألرجنتينة قواعد عسكرية  تسعإنشاء إلىالهوندراس وكوبا وبورتوريكو وتسعى 
  . Alcatraz   "2 "ألكارتازقاعدة البرازيل 

   على  الواليات المتـحدةلـتعم، و سنوياأمريكي جندي 55000وتعرف المنطقة انتشار   
                                                

�،صريستينا روزاسماريا ك - 1� ! ����،.418-419. 
Maria Luisa Mendonça, " La Présence Militaire des Étas-Unis en Amérique Latine", in: -2  

HTML><- -1188ARTICLE?PHP.SPIP/NET.COLLECTIFS.RISAL:// HTTP 
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، 13000ىلا 1999 الالتينية حيث وصل عددهم سنةأمريكاتدريب وتكوين عسكريين من 
 ،ر تواجد عسكري جوي لها في العالمكبأ الالتينية يكاأمرفي الواليات المتحدة لك توتم
دولة وقد وضعت ثالث  32 في ²مليون كلم 41 القيادة الجنوبية مكلفة بمراقبةأضحتو

ز ـ رادار سري متحرك في االندي11 وكولومبيا ولبيروارادارات ثابتة في كل من 
غابريال  ينرجنتيأل، ويعلق السياسي اراقبة تحرك الجماعات المشبوهـوالكراييب لم
  : بقولهاألمريكيى مهام القيادة الجنوبية للجيش ـ عل"  Gabriel taxation" تاكساسيون

      أمريكاالخارجية في اليات المتحدة الو أب رئيسي لسياسة أصبحتالقيادة في الجنوب «        

  .1»  الالتينية والمفاوض المفضل لحكومات المنطقة        
 الالتينية اـألمريك المورد الرئيسي الواليات المتحدة  تعتبراألسلحةعات وبالنسبة لمبي   

 للمنطقة من ةـاألسلحريات ـ نسبة مشت1996-1993من حلفائها حيث ما بين أومبررها 
 في العالم خفضألا ميزانيات دفاع تلك الدول تعتبر أنرغم ، 2 %25  بلغالواليات المتحدة

  . بعد الحرب الباردة  خاصةاإلجمالي الناتج إلى نسبةً
 مبيعات إنعاش أهدافهاحد أ القواعد العسكرية في المنطقة كان إنشاء مختلف مشاريع ن   إ

لغ ـ والتي لها قدرة مراقبة جوية تبمانتا قاعدة إنشاءفمثال  ،األمريكيةالصناعة العسكرية 
القاعدة  حيث تجهز "Din Corp" دين كورب كان تحت مسؤولية شركة² كلم400
 "رايثين  شركتيأن،كما  وقناة بنمااألمازونية لمراقبة المنطقة 15F ، F16ائرات بط

RayThen"  نورثوبو" Northup"  3 2003 سنة  %50 إلى رباحهماأرفعتا.  
  : الدمار الشاملأسلحةمكافحة انتشار - 2

ع الدول المنضمة ـ على ضرورة توقيع جمي الواليات المتحدةأكدت 2001   في فيفري 
 الذي تخضع بموجبه اإلضافي على البرتوكول "NTP"عاهدة حضر االنتشار النوويم إلى

اقة ـية للطـالدول منشآتها النووية لعمليات التفتيش المفاجئة بواسطة مفتشي الوكالة الدول
 أطلقوقد  ،دولة لم توقع على هذا البرتوكول 180 دولة من 100 هناك أنالذرية حيث 

ن ـ للدول التي توافق على التخلي عةرخيص بأسعارووية ـلنبوش مبادرة توفير الطاقة ا
ووية ـوق سوداء نـ من تشكل سالواليات المتحدةوتتخوف  ،برامج توليد الطاقة النووية

                                                
-1 Alejo Álvez," Les Nouvelles Menaces Selon Les États-Unis,in: 

http://risal.collectifs.net/spip.php?article2169 --><HTML 
 .416-415.،مرجع سابق،ص ماريا كريستينا روزاس- 2

Maria Luisa Mendonça,Op.Cit. -3  
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 رارـسأو ومكونات تمعداتضم شبكات من العلماء والفنيين وشركات وجماعات تهريب 
  .1 اإلرهابيةلجماعات  اإلىالمعدات   و وصول كل هذه المعلوماتوإمكانيةنووية 

 لواشنطن اجاء في ماإلى  الالتينية أمريكا فتح الملف النووي في إعادةويعود سبب     
 حول رفض البرازيل السماح للمفتشين بزيارة منشأة 2004 أبريل عدادأ بأحد تبوس
، وقد عملت اإلضافي وعدم توقيع البرازيل على البرتوكول " ديجانيرووري"في " ريزيندي"
 تكنولوجية سرارأبحماية التوقيع  وربطت رفضها األزمةبرازيل على احتواء هذه ال

  .لتوليد الطاقة الكهربائية وموجه  %5يبها لليورانيوم ال يتجاوز ـ تخصأن وأعلنت
 لها ما يبررها حيث كان للبرازيل برنامج نووي نشيط في األمريكية المخاوف نإ   

العراق والصين وكوريا الشمالية باليورانيوم الخام ولذا السبعينات والثمانينات وكانت تزود 
ن أ الجنوبي خاصة ولمخروطدول ا تتخوف من انتشار نووي في اليات المتحدةفالو

  .2  نوويا مماثال للبرنامج البرازيلي خالل السبعيناتا كان لها برنامجاألرجنتين
 إجهاض إلىنطقة تهدف  في الماألمريكية األمنية السياسة أنوعموما يمكن القول    

 اإلرهاب  العالمية للحرب علىاألمريكية اإلستراتيجية إطارفعالية الجماعات المتواجدة في 
 على مواصلة محاصرة لوالتزاكما عملت  ،ن المنطقة تتميز بقربها الجغرافيأخاصة و

  على عسكرةأكثروهي تركز  ، حملة تسلح المنطقة خاصة فنزويالالنظام الكوبي ومراقبة
 خاصة في كولومبيا رغم المخاوف التي تبديها دول المنطقة من هذه عمالهاأجدول 
  .السياسة

 إلى 9 -11 داثـحأفي مختلف القمم المنعقدة خاصة بعد  اليات المتحدةالووقد سعت    
في الوقت الذي تصر فيه  ، كتهديد يوازي خطر المخدراتاإلرهابالتشديد على خطر 

ا للعنف  باعتبارها مصدراألخرىخاطبة القضايا والتحديات بقية الدول على ضرورة م
 االجتماعي وفشل السياسات اإلقصاء مشاكل رأسهاومغذيا للجماعات المتطرفة وعلى 

 تتلخص في مكافحة المخدرات والحرب األمريكية فاإلستراتيجيةوهكذا  .التنموية المتبعة 
 في الواليات المتحدةمصالح  تهديد االستقرار والمساس بأشكال وكل اإلرهابعلى 
 ومراقبة أي أسلحتها مبيعات وإنعاش تعزيز تواجدها العسكري إلى باإلضافة، المنطقة

   . الدمار الشامل ألسلحة برامج تطوير وأمحاولة للتسلح 
                                                

 .199-198. ص،ص) 2004جويلية(، 157 ،عددالسياسة الدولية،"إعادة فتح الملف النووي في أمريكا الالتينية":البرازيل :يسرى الشرقاوي– 1
  .199.����� ����،صا– 2
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  على المستوى السياسي:  الثالث طلبالم

 أن عشرة دساتير دون األقل الالتينية ومنذ استقاللها كان لكل دولة على أمريكا دول نإ   
 غالبا نموذج لدساتير األمريكيوكان الدستور  ،نعكس ذلك على تقوية دولة القانوني

ن ـ القوانيأما ،"Stokes"ستوكس في ذلك حسب األبرز المثال األرجنتينالمنطقة وتعتبر 
رتغال مع عناصر فرنسية ـالخاصة والعامة فكانت مصادرها متعددة من اسبانيا والب

 القانون ظاهرة مامأن عدم المساواة إن بالرغم من مجموعة القوانين هذه فـ لك،أحيانا
  .ار في المنطقة ـواسعة االنتش

 هو السائد في ظل النظام الفدرالي مع بعض االختالفات األحزاب نظام تعدد أنكما    
)  يباراغوا ،هندوراس كوستاريكا، كولومبيا،( حيث تعرف دوال سيطرة حزبين رئيسيين 

-ج، اراغواـنيك المكسيك، االرغواي، ،األرجنتين(في بينما تسود الثالثية الحزبية 
 طروية تسيـ النخباطـاألوسوقد ظلت  وأخرى تعددية كبيرة مثل البرازيل،، )الدومنيكان

  .1 الكبرى في المنطقة األحزابغلب  أعلى
ية ـ التينةـيأمريك دولة 20 من 12 كانت 1978 أنه في  " Wiarda "وياردا   ويذكر 
 ،ردو السالفـ،اإلكوادور الشيلي، بوليفيا، البرازيل،، األرجنتين( عسكرية بأنظمةمحكومة 

   شموليةأنظمة خمسة إلى باإلضافة )لبيرو، االبراغواي، غوايراال ،الهوندراس ،ماالغواتي
نزويال ـبيا وفـ وكانت فقط كولوم)نيكاراغوا، المكسيك هايتي،، الدومنيكان- كوبا،ج(
  .2  ديمقراطيةأنظمة تحكمهاكوستاريكا و

ن النظام الكوبي يبقى الوحيد خارج إ تغيرت مع نهاية الثمانينات فاألنظمةغلب أ كانت وإذا
  .التحوالت الديمقراطية التي عرفتها المنطقة 

  دعم التحول الديمقراطي: أوال 

تينية خالل مرحلة  الالأمريكا الموالية لها في ألنظمةاتدعم  اليات المتحدة الوقد ظلت    ل
 في هبينـوشيحيث كان  ،يةـ تسلطأو ديمقراطية النظم كانت هذه اسواء ،الحرب الباردة
 ديمقراطيا، لكن ومع نهاية بتخالمن لينديأنه انقلب على نظام أ مع أمريكياالشيلي مدعوم 
هناك ان ـ حيث ك، تدعم الحكومات الديمقراطيةاألمريكية السياسة أضحتالحرب الباردة 

                                                
André Corten, « La démocratie et l’Amérique latine : théories et réalités », in: Bérengère Marques Pereira and-1 

Others, Enjeux politiques et théoriques actuels de la démocratie en Amérique latine(Paris:L’Harmattan, 
2001), pp.50-51. 

  
Ibid,pp.33-34.-2  
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دير ـ تصإلىكما سعت  ، الشموليةاألنظمةعلى نبذ اليات المتحدة الو عام داخل إجماع
ي ـ وهايت1989 اـالديمقراطية بالقوة في تعامالتها مع عدة دول صغيرة خاصة في بنم

وبتعاون مع قوى دولية اليات المتحدة الوومن خالل المدخل االقتصادي عملت ، 1993
تقديم القروض ب ةن الخارجيو الديمقراطية وذلك في قضايا الدياألنظمةعلى مكافئة أخرى 

  .1 للمساعدة االقتصادية
 وزارة الخارجية للديمقراطية والشؤون ةقول وكيلت يةولالد لجنة العالقات مامأفي بيان و   

  : 2004- 6-21 في "Paula Dobriansky" بوال دوبريانسكيالعالمية 
   وغـدومن في سان األمريكية والثالثين لمنظمة الدول ألربعةا األعضاءعند اجتماع «           
    2»وسيمأل يوما من المدافعين عن الديمقراطية في كوبا  ،هناك مقعد واحد فارغ كان           

 األمريكيتينحد االلتزامات المحددة في دستور أ على الديمقراطية اإلجماع أضحىحيث 
 لها الحق في الديمقراطية وعلى األمريكيتينوب  شعأنوالذي يعلن بوضوح  ،الديمقراطي
 الديمقراطية ضرورية نفإخرى  أ، ومن جهةلتزام بالدفاع عنها والترويج لهاحكوماتهم اال

  .نهوض بالقارة للتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية ل
كة ر الديمقراطية في المنطقة وذلك بفتح المجال للمشا الواليات المتحدةلقد شجعت   

مائتي وين ـفي تكاليات المتحدة الو فمثال في بوليفيا ساهمت ،الواسعة في العملية السياسية
 يةـإذاعت بدعم برامج ـ والمدنية وقاماإلدارية شخص من الشباب على الوظائف ألف

   .اإلكوادور مع األمر للمنطقة للترويج للقيم الديمقراطية ونفس األصليةباللغات 
 إلبراز للواليات المتحدة برازيليين ولينؤمسزيارة عدة  ات المتحدة اليالو كما مولت   

اليات الو وفي نيكاراغوا دربت ،مارسة الديمقراطيةـ المشاركة الواسعة في المأهمية
لعمل على تحسين وذلك ل مع هايتي األمر ونفسن االنتخابات ع ولؤمس 686المتـحدة 
  .ير  وطرق المراقبة وكشف عمليات التزواإلمكانات

  وير ـ تطإستراتيجية في الواليات المتحدة  الخطوات التي ظلت تؤكد عليهاأهمومن بين    
توى ـ مسيلعالعمل الديمقراطي هو ربط برامج المساعدات المقدمة بمدى التقدم 

  .اإلصالحات السياسية المطبقة 

                                                
George Philip," Democratic Consolidation in Latin America",pp.6-8, in:. -1 

pdf.286/WPS/workingpapers/publications/kellogg~/edu.nd://http 
Paula J. Dobriansky, "Democracy in Latin America: Successes, Challenges and the Future", in: -2 

htm.68240/rm/rls/g/gov.state.www://http  
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ستوى القارة  في الترويج لمبادراتها لنشر الديمقراطية على مالواليات المتحدةكما سعت 
 في هذا ريثأالتادة ـوذلك لزي  ،األوربي خارجية في العملية كاالتحاد طرافأ إشراك إلى

  .المجال 
وترقية احترام حقوق اإلنسان  األحزاب على تطوير عمل دأبت استرتيجية العمل نإ   

  2003 فخالل سنة ،اليةـا وفع تجاوبرـأكثوتقوية مؤسسات المجتمع المدني لجعلها 
- ج،الشيلي (ول الديمقراطية شاركت فيه كل من ـوارا حـ حالواليات المتحدة تـمنظ
 أكدتحيث  ،فريقيةإمع سبعة دول )  لبيروا ،اراغواـ نيك، جمايكا،رالسلفادو ،منيكانوالد
   .1  في تطوير الممارسة الديمقراطيةاإلقليمي العمل أهميةعلى  اليات المتحدة الو
رى في نشر الديمقراطية سبيل نحو تحقيق العدالة االجتماعية تاليات المتحدة الو ن   إ
أفريـل في ه أمام مجلس األمريكيتين خطابفي  باول كولنكد أو ، فعاليةأكثرحكم نظام ب

د نحو ـ الوحيالطريقنها ألية ـمريكا الالتينأن تعمل في أ بأن الديمقراطية يجب 2003
  .2 ل لشعوب القارةـحياة أفض

راطية ـيق الديمقـ تربط في مختلف مبادراتها بين تطبأن اليات المتحدة وال لقد حاولت   
ها على ـ مع شركائادي فعملتـاصة على المستوى االقتصود خـالمنشور التطوتحقيق 

 دعم ومشاركة في وإعطاء القانوني والقضائي من خالل مكافحة الفساد المنتشر صالحاإل
 ولينؤالمس التي تجعل اإلصالحاتخابية وتشجيع عمليات تنظيم ومراقبة االستحقاقات االنت

  .3   العامالرأي تجاوبا مع مطالب أكثر
اردة ـ التي سادت بعد الحرب الباإلجماعلكن يمكن القول ورغم هذه الجهود وحالة    
وات ـنه وفي السنأ إال ،قةـ الكبيرة لدور الديمقراطية في النهوض بالمنطاألهميةول ـح

 التي اتـاألزمدة الشعبية لهذا التوجه تتراجع وذلك بسبب موجات  بدأت المساناألخيرة
"  األرجنتين المكسيك، البرازيل،"عانت منها بعض الدول خاصة على المستوى االقتصادي 

هة االجتماعية وذلك باستمرار ـ عدم تحقيق التحسن المطلوب على الجبإلى أدىوهذا ما 
   . في الفقراألغلبية حيث تعيش اوت والالعدالة في توزيع الثروةـنسب التف

                                                
Ibid. -1  
Jeffrey Stark,"Divergence Within Convergence: U.S. Hegemony and Latin America",Op.Cit.p.11. -2  
Paula J. Dobriansky,Op.Cit. -3 
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- 1996 العام ما بين الرأي أوساطيوضح تطور دعم الديمقراطية في  7رقم والجدول 
2001 1:   

      - 1996تطور نسبة دعم الديمقراطية لدى الرأي العام لدول أمريكا الالتينية ما بين 

  "نسبة مئوية "2001
  2001 2000-99  1998  1997  1996  السنوات      اآلراء

  48  60  60  63  61  تفضيل الديمقراطية
سلطوية  حكومات

  21  17  16  14  17  األحيانمفضلة بعض 

  B  17  14  16  17  21 ا?$Xف
  9  4  3  3  4  عرفأال 
  3  1  1  2  2  إجابةال 

  
خالل التسعينات وتراجع ذلك مع في المنطقة ويوضح الجدول الدعم الكبير للديمقراطية    

انخفاض الثقة   علىأيضاوقد انعكس هذا  %48إلىت حيث انخفض األلفيةبداية 
  للكونغرس،%23 ، للسلطة القضائية%32  للرئاسة،%35(الديمقراطية  اتبالمؤسس

 % 72 ( أخرىفي الوقت الذي زادت فيه الثقة بمؤسسات )  السياسية لألحزاب 19%
عكس قلة ام تقرأل وهكذا فهذه ا،2)للقوات المسلحة  %39، زيونـللتلف %49 للكنيسة،

  . حلول للمشاكل العالقة إيجاد إمكانية على ولينـؤالمسالثقة في قدرة 
   ويمكن القول أنه ورغم فشل الواليات المتحدة في إحداث التحول نحو الديمقراطية في 
كوبا إال أنها نجحت في دعم االنتقال الديمقراطي في باقي أنحاء القارة وذلك لألهمية 

 تعزيز مختلف اإلصالحات والسياسات المطبقة في المجاالت البالغة لهذا المسعى في
األخرى خاصة االقتصادية واألمنية منها، وتعتبر العملية الديمقراطية اليوم في المنطقة من 

 عواملخاصة ال رغم الصعوبات والعوائق بفعل ثيةالث الديمقراطية العالم أنجح التجارب
    سنواترزتهاـأفتماعية الصعبة التي ـة واالجاديـ الوضعية االقتصفي ةتمثلالمداخلية ال

  .الديكتاتوريات

                                                
Jeffrey Stark,Op.Cit.p.18 -1  
Ibid,p.18 -2  
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   ارـنفوذ اليسالعمل على احتواء : ثانيا

   : في المنطقة وتحدي السياسة األمريكيةزيادة التوجه نحو اليسار- 1

ابي ـيجإ المطبقة على مختلف المستويات بشكل اإلصالحات عدم انعكاس أن   لقد ذكرنا 
ومن  ،ضعف الدعم الشعبي للديمقراطيةأقد  ،ى الجبهة االجتماعية خاصة علاألوضاععلى 
 تحولتوهكذا ،  اليسارية استغلت هذا الفشل لجلب الدعم الشعبياألحزاب فان أخرىجهة 

 أن توم انجيلهارت األمريكيلل ـ ويالحظ المحاألحزاب هذه إلىالعديد من دول المنطقة 
برازيل ـارات اليسار في الـ انتصأن زجوابرروي  يسار، ويضيف الالتينية أمريكاثلثي 

 تدعم ومنحازة الواليات المتحدة تستهدف وضع الفقراء في الضوء بعدما ظلت واألرجنتين
  . نخبة محدودة والى مجموعة من الشركات االحتكارية إلى
وفئات مستنيرة من الطبقة الوسطى    وفالحيهية الوتتكون حركات اليسار من نقابات عم   

 أحزاب أن الالتينية أمريكا لشؤون  BBCبيبيسيلا محلل بينتجيمس  عتقدفين ويوالمثق
  .1  اليسار في العالمأحزاب من كل ىقوأاليسار في المنطقة 

  :  اليسار تختلف حيث هناك نموذجينأحزاب أنوهنا يجب التوضيح على 
 نهج  تصوراته منيأخذ بيواألور الخط االشتراكي إلىقرب أ إصالحينموذج يساري *

وتبناه حزب العمال االنجليزي " زغيدن أنتوني"الخط الثالث الذي بلوره المفكر البريطاني 
 ،رنيكراش:األرجنتين ،تييلباش:الشيلي ،اداسيلف:البرازيل (أمثلته ومن بليرفي عهد 
  ).  فاسكاس:االرغواي

 داميهص ثيةلاث بنغمة ثورية ونزوع قومي تقليدي وصبغة عالم شعبوينموذج راديكالي *
  ).موراليس  :بوليفيا ،زشافي :فنزويال ،كاسترو :كوبا( أمثلتهومن ، 2 إقليميةبطموحات و

 أعيد 1998 في زشافي وغوهبرز مظاهر التحدي من فنزويال فبعد انتخاب أقد جاءت    و
الذي طالبت جري االستفتاء أو بعد االنقالب عليه أخرى مرة أعيد وقد 2000 في انتخابه

 للكثير المعارضة رغم حشد %58 بنسبة زشافي هبوفاز ودعمته واشنطن به المعارضة 
ز، وقد اعتبر فوز شافيز باالستفتاء هزيمة شافي الناخبين ضد أصواتمن الوسائل لتوجيه 

  . للسياسة األمريكية في فنزويال والمنطقة
                                                

  htm.polivia/news/private/nm/net.midan.www://http                             :،'&"ا االنتصار المدوي لليسار في بوليفي:"نبيل زكي- 1
  :،في"ديمقراطية أمريكا الالتينية اليسارية:"السيد ولد اباه - 2

47=id_cat&2790=id&view=onacti?php.forum/info.alhewar-menber.www://http   
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    .ته من مثقفين يساريين ونقابات مختلفة وعناصر من الجيشـ شعبيزشافيويستمد 
  كوبا حيثإلى بأولى زياراته وكانت زشافي  وإظهارا لمعارضته للواليات المتحدة قام  

 أهمها من االتفاقيات دلعديا معهووقع  ،رفايبول نسيمو بعد األعلىيرى في كاسترو مثله 
   . واألساتذة واألطباء البترول لكوبا مقابل حصول فنزويال على الفنيين أسعارض يخفت

 اباسترانالرئيس المكسيكي فوكس والكولومبي "  والتي ضمتكاسكارثم عقد قمة    
 تحفظ راثأ اتحاد جمركي وهذا ما إحياء على فكرة وا واتفق2004 لفريأفي  "زوشافي

 هذا التقارب حدث بين دول تمتلك مصادر طبيعية هامة خاصة أن حيث الواليات المتحدة
  .البترول 

 عن السيطرة"OPEC" المصدرة للبترول منظمة الدولإبعاد على زشافي لعم كما   
 األمريكية وقام بزيارة العراق في ظل الحصار وليبيا وانتقد الكثير من السياسات األمريكية

ع عالقات بلده بدول كبرى ـ توسيإلىوسعى  ،اإلرهاب في الحرب على تأييدهاض ـورف
   .واليات المتحدةال المجالين االقتصادي والعسكري على يفنزويال فوذلك لتقليل اعتماد 

الواليات  من دون إقليمي من خالل اقتراح اتحاد دفاعي اإلقليميوعمل على المستوى    
 باقتراحه لنموذج األمريكيةوطرح فكرة تكتل المنطقة في وجه محاوالت الهيمنة  ،المتحدة

 ،يتينلألمريك منطقة للتجارة الحرة المبادرة األمريكية إلقامةالبديل البوليفاري ردا على 
لفضح السياسات " Telesur"نشأ تلفزيون الجنوب أ واألرجنتين مع زشافيكما عمل 
  . في العالم األمريكية

 حيث 2005 على نفس النهج بعد انتخابه رئيسا لبوليفيا في موراليسايفو  وقد سار   
رة للسياسة ـ ووجه انتقادات كبي، موجة االحتجاجاتماز رغـالغ قطاع بتأميمام ـق

 - ايمراوهو من قبيلة – هندي أولويعتبر موراليس  ، وللرئيس بوش شخصيايةـيكاألمر
  . الالتينية أمريكا السلطة في إلىل ـيص
 اإللحاقوهكذا فقد كان التحول نحو الخيارات اليسارية عنوانه رفض سياسات    

ت عن طريق المؤسسااليات المتحدة الو  التي تروج لهاالرأسمالية والعولمة األمريكية
    .والتجارية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية المالية
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  :  التيارات اليساريةتأثيرتقليل ل  السعي- 2

م حسب ـ انتخبوا ديمقراطيا ولكنهءظهور رؤسا التحدي الذي برز في المنطقة هو    إن
 زشافيمنذ انتخاب اليات المتحدة الو عملت  وهكذا تسلطية،عمالأبرؤية واشنطن يقومون 

إذ أن  اليات المتحـدة لوبالنسبة ل  اقتصادية كبيرةأهميةفنزويال ل حيث ه،ب اإلطاحةعلى 
 اليات المتحدة الو  فنزويال ولذا فمن مصلحةاليات المتحدة مصدرهالو من بترول 15%
قوى  ثم تشجيعها 2002وتجلى ذلك في دعمها للمعارضة في انقالب،  نظام موال لهاإقامة

 انيةـبإمكد في الدستور يقضي ـ بناستغاللوعلى المضي في المطالبة باالستفتاء اليمين 
ن واليته وذلك بتقديم عريضة شعبية تحمل ع بعد مرور سنة ونصف ولؤمس بأي اإلطاحة
ئت ـوخالل هذه الفترة مافت،  مليون4.2  الناخبين المسجلين أي حولي من%20 تواقيع
امه بمساندة ـاتهك اإلرهابم ـنه ديكتاتورا ويدعأ إعالميا زشافيتصور المتحدة اليات الو

 وقد ، المنطقةألمنمصدر تهديد واشنطن   فيهرأتاليسارية في كولومبيا و الحركات
   .$ مليون4 المعارضة حوالي اليات المتحدة الومنحت 

ح ـري المرشـ كي   ويتفق في هذا الدعم الديمقراطيون مع الجمهوريين حيث شدد جون
 على ضرورة مضاعفة المنحة السابقة ثالث مرات 2004 قبل انتخابات األمريكيةللرئاسة 
يل ـفبينما يم ، العملأسلوب يختلفون في أنهم إال ،1 زشافي صارمة ضد بإجراءاتوالقيام 

،  الجانب يعكس المخاوف من تهديدات ديمقراطيات اليسارأحادي رد إلىالمحافظون 
 كمنظمة اإلقليمية خاصة من خالل المنظمات طرافألابراليون رد فعل متعدد يفضل اللي

  .OAS2   األمريكيةالدول 
 اليسارية الموصوفة األنظمةتبدي حذرا في التعامل مع هذه اليات المتحدة الو  كانتوإذا   

وقد  ، المسماة معتدلةاألخرى اليسارية األنظمة تبدي تجاوبا في التعامل مع فإنها بالمتطرقة
ة في ـها خاصـفي اتجاه تعزيز عالقاتها معهامة خطوات اليات المتحدة الو أحرزت

، ومرد ذلك أن الواليات المتحدة  والبرازيللبيرواو واألرجنتينالمجال االقتصادي كالشيلي 
تعي أنها ال يمكن أن تعادي الجميع خاصة وأن هذه التيارات وصلت بمشروعيـة إلى 

  . السلطة 
  م ـ في العالألنجحا الالتينية تعتبر أمريكا تجربة الديمقراطية في نإيمكن القول   وهكذا  

                                                
  .192-191.،ص ص)2004أآ$,�� (158 ،4=دا��. !@ ا�=و�.@،"ه,[, \ '.] وا��< Z @N= ا�$. ر:"�U.� 4<= ا��$ ح– 1

  .Op.Cit.p.162 Henry R. Nau and David Shambaug,,-2   
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، ولكن  عاشتها المنطقة لسنوات طويلةالثالث بعد سنوات الديكتاتوريات واالنقالبات التي
 االتـاإلشك رأثاالربط بين التطور السياسي ومدى النمو واالقتصادي المحقق هو الذي 

 اقتصادية أزمات المنطقة الزالت تعيش أن رالمجال باعتبا في هذا حول دور الديمقراطية
  .واجتماعية متتابعة

   وأخيرا إن السياسة األمريكية في المنطقة تعرفها ثالث أبعاد رئيسية يتضـمن أولها 
العامـل االقتصادي وما يحتويه من جملة من االستراتيجيات تهدف إلى خدمة مصالح 

مريكيين، وجانب أمني يقتضي التعـامل معه بحزم نظرا لتعدد الشـركات والمنتجين األ
مصـادر التهديد التي تطرحها المنطقة باإلضافة إلى قربها الجغرافي، وتحدي سياسي 
يفرض العمل على الترويج لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والتعامل الحذر مع األنـظمة 

 .اليسارية 
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  الفصل الثالث

 دول مع قات الواليات المتحدةوعالنماذج لسياسات 
  المنطقة

  
  

  العالقات األمريكية الكوبية  : األول    المبحث

  مبادرات لتخفيف معاناة الشعب الكوبي :  المطلب األول         
   ونشر الديمقراطيةاإلنسانحماية حقوق  : المطلب الثاني         

   العالقات األمريكية المكسيكية: الثاني بحثالم   

  السرية عبر المكسيكتحدي الهجرة  : المطلب األول         
  أخرى ثنائيةتهديدات وقضايا  : المطلب الثاني         

 العالقات األمريكية البرازيلية:    المبحث الثالث 

  لألمريكيتينمنطقة التجارة الحرة الخالف حول  : المطلب األول         
  األمريكية من األحاديةازيلي  البرالموقف : المطلب الثاني         

   العالقات األمريكية الهايتية:    المبحث الرابع 

   الصينية بيةواألورالمنافسة احتواء : الخامس     المبحث

  بيواألورل ـجوانب التغلغ : المطلب األول         
   النفوذ الصيني في المنطقةتعاظم : المطلب الثاني         

  يم السياسة األمريكية في أمريكا الالتينيةتقي:    المبحث السادس 

   مستقبل السياسة األمريكية في المنطقة:   المبحث السابـع 
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دول المنطقة بعض  مع اليات المتحدة عالقات الوإلى التطرق الفصلحاول في هذا أس   
   كما سيتمة بشكل عام،ـ تجاه المنطقاألمريكية السياسة أركانهم أبعدما تم التعرف على 

التعرض لبعض العناصر المهمة في سياسات الواليات المتحدة في المنطقة كالمنافسة التي 
بدأت تتزايد على النفوذ االقتصـادي والسياسي في نصـف الكرة الغربي من األقطـاب 
العالـمية الكبرى، ويستكمل الفصل بوضع تقييم لهذه السياسات والمبـادرات ومـدى 

في تحقيق أهدافـها، باإلضافة إلى إعطاء نظرة استشـرافية نجاح الواليات المتحـدة 
لمستقبل التعامـل األمريكي مع ما قد يحـدث من تطورات على الصعيدين اإلقليـمي 
والدولي في سبيل المحافظة على المكانة التقلـيدية والتاريخية للنفوذ األمريكي في 

  .أمـريكا الالتينية
ع القرار ـ دول رئيسية ومحورية في رؤية صانعلى ثالثأوال وسيكون التركيز    
ريكي فتكون البداية بكوبا وذلك للجدل الكبير الذي ظلت والتزال تثيره السياسة ـمألا

ة في ـل جدار الممانعـت طويل النظام الكوبي يمثـجاه كوبا حيث ظل لوقـ تاألمريكية
اليات لولة الغربية ـنوبييك التي تقع في الحدود الجـثم المكس ،األمريكيةاسات ـوجه السي
رازيل ممثلة ـوكذلك الب ،األمريكي عالقة متعددة مع الجار وأوجهها متاعب ـولالمتحدة 

 المتميزة خاصة على الصعيد اإلقليمية مكانتها إلى باإلضافةدول جنوب القارة، ـل
وسيضاف إليهم هايتي التي عرفت أحداث مهمة خالل التسعينات وكـان االقتصادي 

ات المتحدة دورا مهما في تلك التطـورات، ولذا يمكـن القول إن تنوع اهتمـامات للوالي
هذه الدول وتعدد خصائصها ومكانتها االقتصادية واألمنية يجعـل الواليات المتـحدة 
تدرس وتطور أكثر من سياسة لمواجـهة التحديات المفروضة، فإذا كانت السياسة 

 تستهدف تحقيق أهداف كبرى كالتجارة الحرة -اني كما رأينا في الفصل الث-األمريكية 
ومواجهة التحديات األمنية والعمل على تعزيز التوجه الديمقراطي فإن لها سياسات 
وأجندات ثنائية تتفاوت من دولة ألخرى بحسب خصوصية هذه الدول من جهة  واألهمية 

  .اإلستراتيجية التي تمثلها بالنسبة للواليات المتحدة من جهة أخرى 
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  الكوبية العالقات األمريكية : األول بحثالم

ر في عالقات ـوة عظمى لم يؤثـ كقالسوفيتيفول االتحاد أن نهاية الحرب الباردة وإ   
ظام الكوبي ـفال الن غلب مناطق العالم،أثير في أمع كوبا مثلما كان التاليات المتحدة الو

اري ـر التجـرفعت الحصار والحض اليات المتحدةوال الو ة،ـتخلى عن مبادئه الشيوعي
 والذي يتم هيلمز بيرتون وقع كلينتون على قانون 1995نه في إالمفروض منذ عقود، بل 

مستثمرة " التينية أمريكية أو أوربيةكندية  "األجنبيةبموجبه فرض عقوبات على الشركات 
ية ـوات الكوب القإسقاطة ـوجاء هذا القانون على خلفي  لها عالقات تجارية مع كوبا،أو

 اإلقليميةدود ـوا يحلقون في الحـلطائرتين خاصتين لطيارين منفيين ونشطاء كوبيين كان
نتقادات دولية ال األمريكي القانون تعرضوقد ، 1 الكوبية وينشرون دعاية مضادة لكاسترو

 حتى داخل تحفظات تواجه بدأت تجاه كوبا األمريكيةن السياسة إواسعة وعموما ف
  :مست جانبين رئيسيين و األمريكية ولذا فقد جاءت بعض المبادرات المتحدةالواليـات 

  مبادرات لتخفيف معاناة الشعب الكوبي : المطلب األول 

روض الذي لم ـ حول جدوى الحصار المفاألمريكية األوساط   لقد ظل النقاش دائرا في 
اناة ـلمحاولة تخفيف مع إنسانيةينه حكم الرئيس فيدال كاسترو، ولذا تم التحرك وبدوافع 

   .اليات المتحدة  الجالية الكوبية المتواجدين بالوأفرادالشعب الكوبي وبعض 
  عدد من الناس االتصالألكبر كلينتون قانونا للسماح إدارة أصدرت 1999 جانفيفي    

 األمريكيـينة تقضي بالترخيص لسفر ـ موسعإجراءات وتضمن هذا التشريع يبعضهم،
ول ـبين بدخـتة للكوبيين الراغـ مؤقتأشيراتكما صممت  زيارة الجزيرة،الراغبين في 

وقبول   الكيانات المستقلة،إلىوالسماح ببيع الغذاء والدواء حالة بحالة  ،اليات المتحدةالو
انا ومدن ـ هافإلى وميامي ونيويورك أنجلس كوبا من لوس إلى مستأجرةمغادرة طائرات 

  .مة البريد المباشر وتوسيع استعمال خدأخرىكوبية 
 جيس ضمن رئيس مجلس العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ 2000وفي مارس    

 تعديل العقوبات على بيع الغذاء إنهاءفي قائمة الترخيصات " Jess helms "هالمس
  حضرإنهاءى لواب عـوفي جويلية من نفس السنة صوت مجلس الشيوخ والن والدواء،

   جوانب عـتوسيديدة ـ الجراءاتـ اإلجكما تضمنت ، كوباإلى ة والطبيةيات الغذائعالمبي

                                                
.125.p,)2000printemps(,Politique Étrangère, IFRI,"Unis-Cuba et les Étas :"Pierre Derisbourg -Jean-1  
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   .وأكاديمية ودينية وثقافية ورياضية إنسانيةالشعبين في عدة مجاالت  بينن لتعاوا
 زيارة كوبا أمريكي  ألف200لى  إلف أ150 من1999وكنتيجة لذلك استطاع في    

لف كوبي  أ40 من أكثرن  وعلى الجانب الكوبي تمك1998 سنة ألف 40 من بأقلمقارنة 
  مؤقتة بعدما لم يتجاوز العدد تسعة آالف سنةبتأشيرات الواليات المتحدة إلىالدخول 

1998 1 .  
 غير األصول حتى من ذوي لألمريكيين السماح أيضا الجديدة اإلجراءاتوشملت    

م  دوالر سنويا عن كل مقي1200 إلىويالت مالية للكوبيين تصل ـالكوبية القيام بتح
  . الجالية الكوبية أفراد بعدما كانت تقتصر على اليـات المتحدةبالو

ة ـ أثر كبير حيث تم الجمع بين العديد من العائالت خاصاإلجراءات   وقد كان لكل هذه 
   .اليات المتحدةن فترة الستينات والسبعينات عرفت هروب العديد من الكوبيين اتجاه الوأو
 الجماعة الكوبية متشددي وبضغط من 2004نه في أ إال لكن ورغم هذا التحسن   

رة ـ من ماألمريكيين لسفر األعلىحيث رفعوا الحد   زاد الجمهوريون القيود،األمريكية
قراطيون ضرورة ـ الديمرأىنوات بينما ـ مرة كل ثالث سإلىدة كل سنة ـحاو

  .2 اء في بعض الجوانبـاالرتخ
  ر الديمقراطية ونشاإلنسانحماية حقوق : المطلب الثاني 

 يعتبر حيث إلنهائه نظام كوبا ويسعيان إدانةتتفق رؤية الجمهوريين والديمقراطيين في    
 بضعة دول شيوعية في إحدى الالتينية كما بقيت كوبا أمريكاالنظام االستبدادي الوحيد في 

 وككل نظام شمولي تتهم كوبا بارتكاب العديد من الممارسات المنافية لحقوق العالم،
فحملة االعتقاالت ال تتوقف في   والمجسدة لهيمنة النظام الواحد برئاسة كاسترو،اإلنسان

 من المثقفين الكثير ويواجه ، سياسة مستقلة النشاطأليحق المناهضين للنظام منعا 
 أشكالكما يجرم النظام الحاكم كل  الكوبيين سلسلة من الضغوطات لالمتثال لرؤى النظام،

 أي إقامة كما يحضر اليات المتحدةالوك األجانب تي تتعامل معخاصة الالمعارضة 
 بطرد الصحفيين الموالين أيضاويقوم النظام   خارج سلطة ومراقبة الدولة،أجنبيةعالقات 

  حفي مستقل ـ من عشرين صأكثر أن الصحفية األمريكيتينللمعارضة حيث قدرت جمعية 

                                                
-1 Bernard W. Aronson and William D. Rogers, U.S.-Cuban Relations in the 21st Century,( New York: the 

Council on Foreign Relations,2001).pp.2-4. 
  

Op.Cit.p.162. Henry R. Nau and David Shambaug,, -2   
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    راق في ـرب العـوبعد ح ،1 تسعيناتاية الـي خالل شهور فقط في نهـجبروا على النفأ
بادئ ـ ونشطاء بتهمة الترويج للماألساتذةشنت كوبا حملة اعتقاالت واسعة طالت  2003

ر ـ سفإجراءات بتشديد اليات المتحدةردت عليها الو فت تنديدا دوليا واسعا،ـالليبرالية خل
  . على الجانبين وقيود على التحويالت المالية األشخاص

ام ـ تثير اهتمبدأت الديمقراطية في كوبا إلى االنتقال وأهمية اإلنسانسألة حقوق  مإن   
 تكلم رئيس وزراء اسبانيا وعدد من زعماء 1999 في هافانا األمريكيتينالعالم ففي قمة 

  .2  الالتينية عن قلة الديمقراطية في كوباأمريكا
فقد عمد كلينتون بعد   الكوبي، بضرورة العمل مع الشعب الواليات المتحدة  وقد اقتنعت  

 األمريكيةول من الوكالة ـ معهد الديمقراطية لكوبا ممإنشاء إلى 1996  انتخابه سنةإعادة
   ." USAID"للتنمية
م ـمع المدني الكوبي وتقديم دعـوقد هدف بهذه المبادرة العمل على تطوير المجت   

ظمات ـمساعدات مباشرة للمنمادي لعائالت السجناء السياسيين وتوزيع كتب ومجالت و
كما قام كلينتون بزيادة  ،3  انتقال هادئ نحو الديمقراطيةلتحضيرير الحكومية الكوبية ـغ
   .اإلنسان للفت االنتباه النتهاكات حقوق "MARTI"مارتي م تلفزيون ـدع

دا ـام للجماعة الكوبية في فلوريـم دعم سياسي ومادي هـعمل كلينتون على تقدي   كما 
ت جزءا من استرتيجية ـل فترته تطورت برامج المساعدة الموجهة لكوبا والتي كانوخال

اية ـوبناء تضامن مع نشاطات حم   لدعم الشعب الكوبي وعزل نظامه،الواليات المتحدة
  . " ESF " من خالل صندوق الدعم االقتصادياإلنسانحقوق 

 يتم خاصة مع المنظمات غير    إن التعامل األمريكي مع ملف المساعدات الموجهة لكوبا
  2002ففي الحكومية ومع الهيئات المستقلة األخرى تجسيدا للمقاطعة والحضر الشامل، 

 اإلدارة كما خصصت 2003في ستة ماليين و خمسة ماليين دوالربلغت المساعدة 
صص ـ بناء الديمقراطية، وخلنشاطات كاعتماد مالي دوالر مليون 21.4 األمريكية

 وتنمية اإلنسانم الدمقرطة واحترام حقوق ـ لدع2005في  ماليين أخـرى 9الكونغرس 
 والعديد من البرامج اإلنسانية األخرى، وتمـول هذه المشاريع اقتصاد حر في كوبا

                                                
Bernard W. Aronson and William D. Rogers,Op.Cit.pp.4-5. -1   
Ibid,p.5. -2  
-Jean-Pierre Derisbourg,Op.Cit.p.125. 3   
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 " NED "المنحة الوطنية للديمقراطية والل صندوق الدعم االقتصاديـخمن  والبرامج 
  .1األمريكية ارجية ـالتابعة لوزارة الخ

   التابعة اإلنسانا في لجنة حقوق ـ بشدة عملية انتخاب كوبالواليات المتحدةوقد انتقدت    
  يم ـ قبول زيارة مفوضة اللجنة العليا لتقيإلى ودعت كوبا 2003-4-29 المتحدة في لألمم

   .اإلنسانحقوق 
 إبانا التهديد الذي كانت تشكله كوب إال أن ةأنه رغم االنتقادات والمقاطعيمكن القول   و 

يؤكد  1998  فياألمريكيةفترة الحرب الباردة قد تراجع بشكل كبير ففي تقرير للمخابرات 
 ،عدا 2  الالتينيةأمريكا لدول أو اليات المتحدةعسكري للو  كوبا التمثل تهديداأنعلى 

  . اتهامها بدعم الحركات اليسارية
ل مع كوبا حيث ـ التعامىإل األمنية في استراتيجياتها  الواليات المتحدةكما سعت   
كما نتج عن  درات،ـن مكافحة المخـرح كلينتون سلسلة خطوات تستهدف تحسيـاقت

  . االتفاق على االتصال المباشر لتفتيش السفن1999المحادثات الثنائية المباشرة في 
اليات المتحدة نه ال دليل لدى الوأ األمريكية وزارة الخارجية أعلنت 2000 سنةفي و   

اعد على ـ المخدرات أو تسإنتاج إلى قائمة الدول التي تسعى إلىا ضم كوبا تجعله
  .3 عبورها

دث التحول ـ فلم يحاٍٍآلنلحد كوبا فشلت في مساعيها تجاه اليات المتحدة ن الوإوهكذا ف   
 من النظام ولذا أكثر بالشعب الكوبي أضرت سلسلة العقوبات أنكما  الديمقراطي المنشود،

 أكثرل ـ العموإنسانـية أخالقية ومن وجهة نظر اليات المتحدةنه على الوأ يرى الكثيرون
مراعاة الجوانب اإلنسانية للمجتمع الكوبي في تعاطيها مع المسـألة الكوبيـة إذ أن  على

النظام الكوبي يستغل طريقة التعامل األمريكية وسياسة فرض الحصـار المتشـدد لكسب 
  .ي والدولي التعاطف على المستويين الداخل

  

  

  

  
                                                

Connie Veillette & Others,Op.Cit.pp.14-15.  -1  
Bernard W. Aronson and William D. Rogers,Op.Cit.p.7. -2  
Ibid.p.3. -3  
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   العالقات األمريكية المكسيكية: الثاني بحثالم

ولذا   متميزة وذلك لظروف تاريخية وجغرافية،األمريكيةتعتبر العالقة المكسيكية    
 هو األكثر االرتباط إن هذا في عدة جوانب حيث اليات المتحدة مع المكسيكترتبط الو

 األمنية العالقات تأخذذا االرتباط حيث  هأوجهعدد توت  الالتينية،أمريكا في أهمية
 إلى باإلضافةميل  2000من الحدود الممتدة على مسافة أ إذ أن كبرى أهميةواالقتصادية 

 األمريكيتين في قمم سواءا الطرفين أعمال جدول رأسجانب التبادالت التجارية ظال على 
 أهـمتهريب المخدرات  وواإلرهابتعتبر قضايا الهجرة  كما  في اللقاءات الثنائية،أو

  . المرتبطة بسالمة الحدوداألمنيةاالنشغاالت 
  المكسيكالسرية عبر تحدي الهجرة : المطلب األول 

ن ـ ماليات المتحدة   تعتبر قضية الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المكسيكية تجاه الو
 أهمحد أ تـحدةاليات المكما ترى فيها الو عقد مشاكل هذا النوع من الهجرة في العالم،أ

ان عدد ـ كوإذا في عالقاتها بالجار المكسيكي في مختلف مفاوضات الطرفين، أولوياتها
ن ـإص فـ مليون شخ40يقارب اليات المتحدة  الذين يعيشون في الونالالتينيي األمريكيين

ر ـالهجرة ليست فقط مكسيكية بل تعتبكما أن نصف هذا العدد من المكسيك لوحدها 
 أمريكا الالتينيين خاصة من األمريكيينا مفضال للكثير من سيكية معبرالحدود المك
  .الوسطى 

وض في ـ كلينتون تتجنب الخوإدارةوخالل بداية التسعينات كانت الحكومة المكسيكية    
وقد تم خالل منتصف  ،النافتا الثنائية لتسهيل مفاوضات األجندةقضية الهجرة في 

رات ـ كلينتون ثالث مإدارة ضاعفت  كما للوطن،اآلمنةة  برنامج العودتأسيسالتسعينات 
 أنسـجةوقامت ببناء  ،1996  لمكافحة الهجرة غير الشرعية فياألمريكيةالميزانية 
  .1 الية وقدمت مراقبة تقنية متطورةـفوالذية ع

 مشتركا للهجرة إعالنا 1997  سنةوزيديل  أرنستوالرئيس المكسيكي وقد وقع كلينتون   
 في التعامل مع هذا الملف خاصة اإلنسانلعمل بشكل كبير على احترام حقوق يتضمن ا
  . المنظمات الدولية حول االنتهاكات الممارسة عبر الحدود أصواتبعد تزايد 

  تم البدء  حيث وتطويرها التي اتخذها كلينتون اإلجراءاتوش تطبيق ـ بإدارةاصلت وو   

                                                
Op.Cit.p.164. Henry R. Nau and David Shambaug,, -1  
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وفي بداية  على طول الحدود، ة المراقبة طائرات من دون طيار لزيادة فعاليبإطالق
 بوش على ضرورة "Vicente Fox"فوكس فيسنتيالمكسيكي  سالرئيجع ـ ش2001

   .2001 اقية حول القضية مع نهايةـ اتفإلىالتوصل 
خطورة  بشأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي  رؤية كالتعززت 9-11 أحداث   وبعد 

 وفي نوفمبر ، تقوية الحدودتدـضرورة الحزم في مواجهة المشكلة وهكذا اشتالظاهرة و 
وزعيم " Tomas Daschle "توماس داشل  في مجلس الشيوخاألغلبية زار زعيم 2001

   إعادة رضـك وكالهما عـ المكسي"Richard Gephardt  "د ريتشارد جيفاراألقليـة 
وفي قمة  ،1 قوانين ومشاكل الهجرة إصالح على ضرورة وأكدا الثنائية األجندةط ـتنشي

والتي نصت " الحدود الذكية" تم وضع خطة مشتركة سميت 2002-3-22 في  مونتيري
 تكنولوجية متطورة، وفي أجهزةمين الحدود باستعمال أودها على ضرورة تـحد بنأفي 

  طالب فوكس بزيادة تصاريح الدخول 2003- 9-9س في مني موسع في تكساأاجتماع 
ل ـ ماليين عامأربعة سنويا والعفو عن ألف 250 إلى ألف 75للعمال المكسيكيين من 

 اكتفت من هذا المؤتمر الواليات المتحدةلكن  كي يعملون بطريقة غير شرعية،ـمكسي
 مليار 2.5 ت المتحدةالواليا مراقبة الحدود تكلف أنبمنح تصاريح عمل مؤقتة مع العلم 

  .2ا دوالر سنوي
لون في ـيين الذين يعمـن المهاجرين غير الشرعأ بوش بإدارة اقترحت 2004وفي    

جون ته أيد ـومن جه  سيكونون بوضعية قانونية مؤقتة،أمريكيونوظائف ال يتوفر فيها 
ين يعملون بجد  والذالواليات المتحدةر الموثقين في يالتسوية القانونية للمهاجرين غكيري 

 مقترحا بشأن تقـوية 2006، وقد رفع مجلس الشيوخ في ماي 3 ويلتزمون بدفع الضرائب
كلم 600الحدود وذلك باستحداث سياج مكون من ثالث طبقات على طول الحدود ولمسافة 

  .لتعزيز فعالية المراقبة، وقد أثار هذا المقترح انتقادا واسعا خاصة من المكسيك
  اق تم ـ التفالـ شاماقتـراحا إدارتهالمسؤولين في عدد من يس بوش و عرض الرئ كما  

  قراطي ـوري والديمـركة من الحزبين الجمهـه بين الحكومة واللجنة المشتـالتوصل إلي
                                                

-1 Roberto Dominguez-Rivera,"Fox’s Mexican Foreign Policy: A case of post-authoritarian semi-peripheral 
realism", Paper prepared for presentation during the 45th Annual International Studies Association 
Convention,( Montreal, Canada-March 17-20,2004).p.11. 

  
 .247-246.،ص ص)2003أكتوبر(،154،عددالسياسة الدولية،"حدود ساخنة وملفات متجددة:المكسيك وأمريكا :" الشرقاوييسرى– 2

Op.Cit.p.164. Henry R. Nau and David Shambaug,, -3 
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 .2007 ماي 17إلصالح ملف الهجرة وتم اإلعالن عليه في 
 منح سهيل، على العمل في المستقبل على ت نظام الهجرة الجديد المقترح ينص   و
ة ـعلى أساس األهليالتي تسمح باإلقامة بالواليات المتحدة لكن بطاقات الخضراء ال

ومهارات العمل وقابلية وتعلم اللغة االنجليزية واالستحقاق مع أخذ مستوى التعليم 
وسيعمل النظام ، يف في الواليات المتحدة والخبرة في االعتبار بصورة رئيسيةـالتوظ

 برنامج للعمالة المؤقتة لملء الوظائف واألعمال التي ال يقبل على المقترح على إيجاد
رح كما ـوفي حال ما إذا تمت الموافقة على إصدار القانون المقت، القيام بها األميركيون

 ةكون مشروطتفإن بعض أجزائه س عند مروره على  الكونغرس اليـهو في شكله الح
كيلومترا على طول الحدود  595 طوله اج حدود أمني يبلغـإقامة سي كزاء أخرىـبأج

حارس حدود إضافي وتدريبهم، وتركيب  ألف 18وتعيين  بين الواليات المتحدة والمكسيك،
   .المهاجرين من هويات ةمن التحقق بسهولالحراس نظام إلكتروني يمكّن 

 تجاه هذه الظاهرة ظلت تتميز بطابعها األمريكية السياسات إنوهكذا يمكن القول    
 نإ فأخرىومن جهة   بسبب طرق المعالجة هذه،الواليات المتحدة وكثيرا ماانتقدت منياأل

 االقتصاد المكسيكي من خالل اتفاقيات الشراكة كانت إنعاش في  الواليات المتحدةمساهمة
اجرين ـق المهـتستهدف تحسين وضع المكسيكيين كسبيل للحد ولو نسبيا من تدف

 الهجرة من هذه الظاهرة حيث أن  استفادة أوجه لها دةاليات المتح الوأنم من ـبالرغ
  .األمريكيون في الوظائف التي ال يحبذها األمريكيةركات ـتوفر يد عاملة رخيصة للش

تستفيد المكسيك من جهتها من الهجرة خاصة على الجانب المادي حيث تقدر التحويالت و
  . سنوياوالرر داليي مسبعة المالية للمهاجرين إلى عائالتهم بحوالي 

  أخرى  ثنائيةتهديدات وقضايا : المطلب الثاني 

رتبط بالهجرة ـ قد تأخرىمنية  أهناك اهتماماتالسرية  قضية الهجرة إلى    باإلضافة
 تأخذوكلها   والجريمة المنظمة وغيرها،األموال وغسيل واإلرهابريب المخدرات ـكته

ال ـ يتضمن احتماألمريكيفاالعتقاد  تجاه المكسيك اليات المتحدة في سياسة الوأولوية
 الذين قد األشخاصكبير لالرتباط بين شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود وبين تهريب 

فالشبكات الموجودة للتهريب تتعامل بالمنطق المادي وال يعنيها  ،إرهابيونون بينهم ـيك
 داخل بيةإرها بأنشطةن القيام و ينوأو يرغبون في البحث عن العمل األشخاصكون 
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حيث كانت  9-11 أحداثوقد ازدادت هذه المخاوف خاصة بعد  ،اليات المتحدةالو
 إلىوقد سعى اجتماع تكساس   الجديدة،األمنيةا هاما في الترتيبات ـيك طرفـالمكس

  . والجرائم العابرة للحدوداإلرهابية لألنشطةل التصدي ـمناقشة سب
ادي ـتخدم الجانبين حيث االرتباط االقتص أن فعالة يمكن أمنية إستراتيجية أي  إن  

اليات لول من صادرات المكسيك تتجه %90 أن إذ ، بمثل هذه التهديداتيتأثرالكبير 
اور ـمن وازدهار الشراكة تستوجب خلق بيئة تشأ ولذا فالنافتا من خالل اتفاقيات المتحدة
 هو االقتناع تركالمش العمل أهمية أمثلة ومن األخطار،للتصدي لهذه  ل مشتركة ـوعم

ن الجيش المكسيكي له خبرة كافية في مواجهة الكوارث الطبيعية في مقابل خبرة أب
  .  الدمار الشامل أسلحة واحتمال انتشار اإلرهابفي مواجهة  انب االمريكيـرة للجـكبي
 نظام رقابة اقْتُِرحوقد   هنا يتطلب تعاونا وتكامال للتصدي لهذه المخاطر،فاألمـرولذا    

  على المنطقة الكراييبية وبمشاركة عدة دول من المنطقة،لإلشرافمجهز ومقره المكسيك 
  .1  الشمالياألمريكيط هذا النظام بالدفاع الفضائي ـويرتب

 واألهـداف عدة وسائل في سبيل تحقيق هذه المبادرات اليات المتحدة لقد اعتمدت الو  
حيث بلغت تلك المساعدة  ساعدة االقتصادية، التشاور الدائم هناك برامج المإلى فباإلضافة

 األمريكية المكسيك ليس مستقبال تقليديا للمساعدة أن وهذا رغم 2001مليون دوالر سنة31
   التعاون في إطار أيضاوتدخل هذه البرامج  ،2005مليون دوالر مع 74وقد ازدادت لتبلغ 

   .2 ة وتعزيز حكم القانون المعدياألمراض كمحاربة انتشار أخرىالعسكري وتمويل برامج 
ن الجانبين إ فالبلدين يسيطر على جوهر العالقات بين األمني كان الجانب   وإذا 

-النافتاومن خالل - المكسيكتأثرت كذلك، فاقتصاديا أهميةاالقتصادي والسياسي لهما 
 المطبقة الحمائيةاسات ـ والسياألمريكيينين ـبسياسات الدعم الزراعي لصالح الفالح

 صعوبة منافسة إلى باإلضافة، اليات المتحدةادرات المكسيكية نحو الوـى الصعل
   . نظرا للفارق التكنولوجي األمريكيةالشركات 

 األمريكي التراب إلىوهناك مشكلة الشاحنات المكسيكية حيث ال يتعدى عمق دخولها    
 كأحدالبلدين ن ـ قضية المياه بيأيضا  وتأتي واشنطن البيئية،إجراءاتميل بسبب  20

                                                
 

-1 Todd M. Walters,"The Mexico-U.S. Partnership Enhancing Our Common Security",Report From a Workshop 
Organized by The Institute for Foreign Policy Analysis, Cambridge Office, (December 2005),pp.10-11. 

  
 Connie Veillette,&Others,Op.Cit.p.10. -2 
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وكانت   هناك مناطق مناطق حدودية جافة،أن  إذ مباحثات الطرفين،أعمالعناصر جدول 
 أضحت والتي 1944 سنة كان آخرهـاهناك سلسلة من االتفاقيات حول استغالل المياه 

 بثلث المياه التي تتدفق في الواليات المتحدة للتعاون تلتزم بموجبها المكسيك بتزويد إطارا
م الغربي من ـ في القس"دم مكعب من المياه سنوياـلف ق أ350 "ريوغراندنهر روافد 
 مليون قدم مكعب من المياه 1.5 المكسيك ب الواليات المتحدةوبالمقابل تزود الحدود،

 وأضحىاقية ـت المكسيك باالتفولكن مع مطلع التسعينات أخلّ ،الكولورادوسنويا من نهر 
 على الواليات المتحدة مليون قدم مكعب حيث تصر 1.5حجم مديونيتها المائية حوالي 

  .1  بينما تعزو المكسيك المشكلة لموجات الجفافأحقيتها
 في هذا البلد اإلصالحاتتدعم اليات المتحدة  وعلى المستوى السياسي فقد ظلت الو  

وى ـيكي وعلى المستـانب المكسـوعلى الج .وهذا رغبة في توطيد العمل الثنائي
د التزمت الحكومة المكسيكية بمعارضة استخدام القوة ضد العراق وطالبت بمنح الدولي فق

 العام المكسيكي الذي للرأي استجابة مهمتهم وهذا إلكمالشين الدوليين الوقت ـالمفت
 بمعاقبة المعارضين األمريكيةلكن ومع ورود التهديدات ، %70رب بنسبة ـعارض الح

م ـ العراق بل ودعأسلحةزع ـ على ضرورة ن يؤكدوأضحىيير لهجته ـ فوكس بتغأبد
  .2 زمة العراقيةألمثل لأ البريطاني كحل األمريكيالمشروع 

اليـات المتحدة  الوإستراتيجية كبيرة في أهـميةن المكسيك ذات أمكن القول يوهكذا    
 داخل القارة فنجاح األمريكية السياسات لتطبيقوهي مدخل مهم   الالتينية،ألمريكا
زا مهما ـ يعتبر حافالنـافتا في تحقيق النمو االقتصادي المنتظر من خالل المكسيك
 األمني الجانب أنكما  ،لألمريكيتين منطقة التجارة الحرة بأهمية األخرى الدول إلقـناع
 الشمالية أمريكاهمية قصوى باعتبار المكسيك تحتل موقعا جغرافيا وسطا بين أيعتبر ذا 

 مشتركة أمنية سياسة ، وأيبور للكثير من التهديداتذا فهي منطقة عـوالوسطى ول
لقة ـ المتعاألخرىحة مع المكسيك ستسهل على واشنطن التعامل والتفرغ للقضايا ـناج

  ... والتنميةاإلنسانراطية وحقوق ـبالقارة كالديمق
  

                                                
�،ص ص،"حدود ساخنة وملفات متجددة:المكسيك وأمريكا :"يسرى الشرقاوي -1� ! ����.249-250.  
 . 145.،ص)2003ابريل (،152، عددالسياسة الدولية،"في الفناء الخلفي تمرد.. والحرب االمريكية على العراقأمريكا الالتينية:"ـــــــ-2
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 ية البرازيلالعالقات األمريكية: المبحث الثالث 

قة ومساحة ـ في المنطاألول الالتينية باالقتصاد يكاأمر في األولى   تعتبر البرازيل القوة 
ادها نصف مجمل اقتصاد المنطقة ـيمثل اقتص  من مساحة القارة الجنوبية،%47تعادل 

دها ـ المنطقة وحإلى من الصادرات موجهة  %25 ولها  من مجموع صادراتها،%40و
GATT"غات المتحدة والاألمموتعتبر البرازيل عضو مؤسس في   على وتعمل ،"

وتقدم نفسها ، .."تيمور الشرقية ،ر السلفادو"المساهمة في العديد من عمليات حفظ السالم 
راطية ـوقد عرفت الديمق رى والصغرى،ـكوسيط في النزاعات خاصة بين الدول الكب

 كاردوسو اآلخر خلفا لليساري اداسيلف حاليا اليساري ويرأسها السبعينات أواخـرفي 
1994-2000.   
 خاصة في جانبها االقتصادي،اليات المتحدة بط البرازيل بعالقات كبيرة مع الووترت   

التي مست عالقات والخالفات  العديد من التحديات األخيرةوقد برزت في السنوات 
  .الجانبين 

  لألمريكيتينمنطقة التجارة الحرة الخالف حول : المطلب األول 

 منطقة إقامـة إلى األبعى منذ رئاسة بوش تساليات المتحدة ن الوإ   كما ذكرنا سابقا ف
القائـم في قتصادي إلتكتل اال تعزيزرى البرازيل ضرورة تبينما  ،لألمريكيتينتجارة حرة 

 بعدم قدرتها وجيرانها على  إلدراكها،األمريكيةمستقل عن المبادرة ال "ميركسورال"المنطقة 
 مفاوضا غير ملتزم وتدخل مريكياأل ترى في الطرف أنها كما األمريكيةمنافسة القدرات 

المية ـ منظمة التجارة العأمام في العديد من المنازعات التجارية  الواليات المتحدةمع
 متشبثة لالتزاكما   ترفض رفع سياسات الدعم لمزارعيها،اليـات المتحدةفمثال الو

 تكون أنـهاوهذا في غير صالح الدول التي يفترض  وم على وارداتها،ـبفرض رس
   :اداسيلف لوال زءا من منطقة التجارة الحرة ويقولج

   عنيدين فيأيضا نكون أنويجب   في الدفاع عن مصالحها،عنيدة أمريكا إن«          
  .1 »اليات المتحدة الووالتي ال تتوافق كثيرا مع مصالح  عن مصالحنا،  الدفاع           

 وتهديدا األمريكيةا للهيمنة  تكريسةمشروع منطقة التجارة الحركما ترى البرازيل في    
لكن ورغم هذا الرفض و ، لها طموحاتها في المنطقةإقليميةلوضع البرازيل المتميز كقوة 

                                                
 .197.،ص)2003جانفي(،101،عددالسياسة الدولية، "مستقبل العالقات:أمريكا-البرازيل:" رضا محمد هالل- 1
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ة من ـل خاصـ قوية في ضغوطها على البرازيأوراقا للواليات المتحدة أن إالالبرازيلي 
 من حيث  أو،)يل عاملة في البرازأمريكية شركة 400أكثر من (حيث حجم استثماراتها 

ل من ـحيث تعتبر البرازي" المؤسسات المالية الدولية"األموالسيطرتها على منابع ومراكز 
  .الدول المدانة في العالم  كبرأ
 تعهد اداسيلف عالقات البلدين تشوبها الدبلوماسية الحذرة وخالل لقاء بوش االبن مع   إن 

  . " تحت خط الفقر%47 منأكثر"لفقر  لوال في حملته لمكافحة الجوع وابمساعدة األول
رت ـ روبلـ فقد حماألمريكيةادرة االقتصادية ـوفي سبيل احتواء الرفض البرازيل للمب

لت في ـقة التجارة الحرة تمثـ مبادرة لدفع مفاوضات منطاألمريكيوزير التجارة  زوليك
 اليات المتحدةالو من واردات %65 التعريفة الجمركية على حواليإللغاءاستعداد واشنطن 

ات مع حلول ـ التعريفة على بقية المنتجإلغاءيتم سمن المنتجات الصناعية واالستهالكية و
 حـد الدولي بمنـ الموافقة لصندوق النق الواليات المتحدة منحتأخرىومن جهة  ،2015

الية ـ الماألزمةبعد نكسة  االقتصاد البرازيلي  لحماية1$  مليار30قرض للبرازيل بقيمة 
   .1998ي ف

  األمريكية من األحاديةالبرازيلي موقف ال: المطلب الثاني 

الواليات ود ـ دعمه ومساندته لجهوأعلن 9- 11مات ـ هجكاردوسو فرناندو أدانلقد    
 األمريكيةقد السياسات ـ الرؤية البرازيلية تنتأن  إال،اإلرهاب الدولية للقضاء على المتحدة
 ترفض البرازيل عسكرة جدول فإقليمياالدولي، و أ اإلقليمي على المستوى سـواءا
 منظمة حل مشاكل المنطقة بالحوار المتعدد من خالل إلى في كولومبيا وتدعو األعمال
 تهديدا للمنطقة ولمصالح ووضع البرازيل األحادي وترى في العمل األمريكيةالدول 

ع ـ اختالفا مـلالبرازيودوليا أبدت  ة مجاورة للبرازيل،ـن كولومبيا دولأخاصة و
 في كوسوفو و1996هايتي  و1991الت في حرب الخليج ـ حول التدخالواليات المتحدة

كما  ،والتي افتقدت للتفويض األمميرب على العراق ـ الحالوال داسيلف  وانتقـد،2 1998
 ضرورة االحتكام اداسيلف ورأىت البرازيل طرد الدبلوماسيين العراقيين ـرفض

                                                
 .254.،ص )2003جويلية(،153،عددسياسة الدوليةال،"هل أخفق اليسار مجددا في أمريكا الالتينية:"يسرى الشرقاوي–1

-2 Maria Regina Soares DeLima and Mônica Hirst ,"Brazil as an Intermediate State and Regional 
.33.p,)2006(1 N ,82 V International affairs,"Choice and Responsibilities ,  Action: Power 
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 الحوار أن البرازيل ؤكد وتاإلرهـاب،الدولية في الحرب على للمؤسسات والشرعية 
   التي تواجهها المنطقة كتجارة المخدرات األمنية التحديات مجابهة طريق لاألطرافمتعدد 

  . والمخاطر البيئية األموالوغسيل  "ين في العالمـ البرازيل ثاني مستهلك للكوكايإذ تعد"
 عالقات كبيرة وتمس مختلف المجاالت االقتصادية دةوالواليات المتحوعموما للبرازيل    

 المنطقة إلى العبور ترى في البرازيل شريكا مهما في  فواشنطنمنها والسياسية والثقافية،
 رويـة وتطـ في العمل السياسي كنشر الديمقراطيأو من خالل المدخل االقتصادي سواء

ومن جهة  ،اإلقليمية في ساحتها المجتمع المدني وهذا نظرا للمكانة المتميزة للبرازيل
 السياسة الخارجية للبرازيل تتميز بالعالمية ومساندتها للعمل متعدد أن ورغم أخرى

 سلسلة الضغوطات والرفض البرازيلي لبعض سياسات أنن هناك من يرى إ فاألطراف
 هدفه كسب معونات ومساعدات اقتصادية واستثمارات لتحسين الوضع الواليات المتحدة

  .قتصادي لمعالجة المشاكل الداخلية اال
 على مستوى إصالحات إجراء البرازيل تطالب بشدة أن إلى األخير في اإلشارةويمكن    

  .األمن حيث تطالب بمقعد دائم لها على مستوى مجلس األمميةالمنظمة 
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  العالقات األمريكية الهايتية: المبحث الرابع 
 وكانت فرنسا أول 1804 المنطقة التي تنال استقاللها في جانفي كانت هايتي أولى دول   

مـن اعترف بها، حيث رفضت الواليات المتحدة ذلك لتخوفها من ثـورة العبـيد السود 
، وتدخلت فيها في لنكولن تحت حكم الرئيس 1862للبلدان المجاورة وتأخر اعترافها الى 

  . الداخلية  تخوفا على استثماراتها بسبب االضطرابات1915
   وخالل الحرب الباردة كانت هايتي تحت الرقابة األمريكية وهذا لقـربها من كوبا حيث 
التخوف من استغالل عدم االستقرار بها من قبل الشيوعيين لنشر عقيدتهم خاصة وأنها 

  .1 1956-9-22منذ "François Duvalier"فرانسوا دوفالييكانت تحت حكم الديكتاتور 
يتي أهميتها التاريخية من مركزية موقعها في منطقة الكراييب حيث ال تبعد وتأخذ ها   

عن والية فلوريدا إال بمئتي ميل وهي قريبة من قناة بنما، وفي السنوات األخيرة أصبحت 
  .معبرا مهما للمخدرات باتجاه الواليات المتحدة 

ردة ارتبطت أساسا    إن السياسة األمريكية في هايتي في مرحلة ما بعد الحرب البا
  . بتطور األحداث على مستوى هذا البلد واالضطرابات وحالة الالستقرار التي عاشها 

 Jean " جون برتـراند أرستيد" أصبـح 1990-12-16مع بداية التسعينات  وفي    

Bertrand Aristide "  بعد هزيمة  %65أول رئيس ينتخب ديمقراطيا بنسبة أكثر من 
، ومنذ تعيينه 1991، ونصب في فيفري "Marc Bazin "مارك بازانالمدعوم أمريكيا 

اتخذ عدة تدابير لصالح الفالحين والفقراء وأهمل البورجوازيات والمستثمرين األجانب 
رغم االنتقادات الكبيرة من واشنطن، وقد قام بتغييرات كبيرة من بينـها إعادة هيكـلة 

 بقيـادة 1991-9-30ا حرك انقالبا ضده في الجيش واستبعاد العديد من قياداته، وهذا م
وأزيح عن السلطة وطرد إلى فنزويال، وقد " Raoul Cedras "راوول سيدراسالجنرال 

 أعلن بوش األب دعمه لعودة أرستيد 1991أثـار ذلك انتقادا اقليميا ودوليا، وفي أكتوبر 
اعدات اإلنسانية، لكن للحكم وأوقف كل أشكال العالقة والدعم لالنقالبيين مع ابقاء المس

                                                
-1 Michael T. Spencer, "United States - Haitian Relations: Imperialistic or Diplomatic?",pp.1-2.in: 

http://www.transafricaforum.org/reports/US_and_Haiti.pdf. 
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 أن 1991-10-7دون تجميد أرصدة االنقالبيين، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 
إدارة بوش أصدرت تقريرا يتهم أرستيد بانتهاكات حـقوق االنسان أثناء حكمه، وخالل 
هذه الـفترة فرضت الواليات المتحدة حضرا نفطيا على هايتي وأجـبرت آالف الالجئين 

ودة بعد تدفقهم على السواحل األمريكية، وهكذا فقد كان الرئيس بوش حذرا في على الع
التعـامل مع الملف حيث دعمت الواليات المتحدة االنقالبيين ثم تراجعت بعد االستنكار 

  . الدولي وأرادت تصحيح األوضاع 
 على ارسـال قوة حفظ سالم 1993   ومع وصول كلينتون الى الحكم صادق في أبريل 

تعددة الجنسية الى هايتي رفضها أريستيد وطالب كلينتون بفرض عقوبات الزامية عالمية م
على هايتي، وأعلن كلينتون بعدها عن منع األشخاص المنتسبين الى النظام الهـايتي من 

  .دخول الواليات المتحدة 
هذا  فرضت األمم المتحدة مقاطعة دولية ومنعت الدخول الى هايتي 1993   وفي جويلية 

ألزم الجنرال سيدراس الدخول الى الواليات المتحدة واالجتماع مع أرستيد وممثلي األمـم 
الموقعة بين الطرفين في نيويورك "  حكام الجزيرة"المتحدة ورعت الواليات المتحدة اتفاقية

 تم تعليـق كل 1993النهاء األزمة ودعت سيدراس لالستقالة ليـعود أرستيد، وفي أوت 
، وقامت بعـدها الواليات 861المفروضة على هايتي بقرار مجلس األمن رقم العقوبات 

المتحدة بمحاولة حل مشكلة األصول المجمدة لالنقالبيين لكن على أساس حالة بحـالة هذا 
أغضب سيدراس وأثار موجات عنف جديدة أدت الى اغتيال العديد من مسؤولي أرستيد، 

 تم نشر 1993ة اشهر عرقلها الجيش الهايتي وفي واقترحت األمم المتحدة بعثة لمدة ست
طي ـمئتي جندي من الواليات المتحدة وكندا لكن فشلت مهمتهم فأعيد الحضر النف

  .1وعقـوبات اقتصادية أخرى 
 وبطلب من كلينتون تحركت القوات األمريكية الى السواحل الهـايتية 1993   مع أواخر 

حصار وأدرجت قائمة سوداء ألعضاء القوات الهايتية لمراقبة كل السفن المتحركة تثبيتا لل
 "Joaquim Balaguer " جواكيم باالغاروطُلب من رئيس جمـهورية الدومنيكان

  .صـديق النخبة العسكرية الهايتية االلتـزام بالحصار 

                                                
Michael T. Spencer,Op.Cit.pp.2-6. - 1  
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 الذي يخول 940 وبدعم من كلينتون أصدرت األمم المتحدة القرار 1994-7-31   في 
 قاد 1994-9-17كيل قوة حفظ سالم دولية لتهدئة األوضاع، وفي الدول األعضاء تش

  كـارتر وفدا للتفاوض مع قادة الجيش العادة ارستيد سلميا وتطبيق اتفاقية حكام الجزيرة،
  وبعدها بيوم قبل سيدراس االتفاقية بضغط من الواليات المتحدة وبوسـاطة كارتر ودخل

 لهايتي بعد  مقاطعة شامـلة، 1994- 10-15 في التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
وكانت مهمة الواليات المتحدة األولى استعادة األمن وإنشاء مؤسسات مدنـية والعمل على 

 68000توفير أجواء مناسبة لعودة الالجئين من الواليات المتحدة والمقدر عددهم ب 
 25يات المتحدة إلى جانب والذين تم إسكانهم إجباريا في غوانتنامو، وقد كان دخول الوال

 مهمتها التحضير  "MNF" جندي وشكلت بذلك قوة متعددة الجنسيات23000دولة وبتعداد 
  .لعودة أرستيد وتم ذلك ورفع الحضر المفروض ومنح سيدراس عفوا كامال 

، وأشرفت MNF1  على ضمان تطبيق القوانين وبقيت على رأسالواليات المتحدةوعملت 
للشرطة والجيش من المستقدمين من غوانتنامو وانسحبت الـواليات على تدريب عناصر 

  .المتحدة بعدها وسلمت المهمة بالكامل للقوات متعددة الجنسية 
   وكانت أهداف كلينتون إعادة الديمقراطية والشـرعية الى هايتي لتحسين صورتها لدى 

كما أن االستقرار شعوب المنطقة ومن جهة أخرى للتخلص من المهاجرين غير الشرعيين 
بالمنطقة من مصلحة الواليات المتحدة نظرا للقرب الجغرافي الكبير، وبعد وصول الحزب 

 بدأ يقل حجم المساعدة على خلفية انتقادهم إلدارة 1996الجمهوري للكونغرس في 
كلينتون لألزمة، وخالل هذه الفترة وبدعم من الـواليات المتحدة منح البنك العالمي 

 إلنعاش االقتصاد وألهداف إنسانية، ومن جهة أخرى $ مليون40ايتي بقيمة مساعدة له
فإن حجم المساعدة األمريكية لهايتي كان ضعيفا حيث كانت المساعدات الموجهة للبوسنة 

   .2مثال أكبر بخمسـة أضعاف 
 لصـالح 1995   وقد أكمل أرستيد فترة حكمه المتبقية وغادر السلطة بعد انتخابات 

وقام هذا األخير بإصالحات واسعة كخصخصة القطـاع " Rene Preval "يفالبر ريني
 وذلك نظرا 2000العام وتميزت فترته بركود اقتصادي كبير حتى نهاية حكمه في 

  .لالزمـات المتوارثة 
                                                

Building: From Germany to Iraq, Op.Cit.pp.72-77.- Role in Nation’s America James Dobbins, - 1 
Ibid.pp.80-82.-2  
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 مع تشكيك الواليات المتحدة في نزاهة 2000 في أواخرد   وتم إعادة انتخاب أرستي
 للديمقراطية ورفضت الواليات المتحدة والمتبرعون االقتراع واعتبرت ذلك خزي
  . مليون دوالر600اآلخرون تقـديم معونات بقيمة 

    وقد شدد كلينتون الرستيد على ضرورة إصالح النظامين االقتصادي والقضائي وتحري 
المخالفات االنتخابية والعمل على تحقيق مناخ آمن ومستقر لهايتي ومحاكمة منتهكي حقوق 

  .1ن ومحاربة تهريب المخدرات اإلنسا
   ومع مجيء بوش االبن إلى السلطة واصل على نفس النهج ورفض تجديد المساعدات 
حتى يقوم أرستيد بإصالح األوضـاع حيث هناك اتهامات بتزوير االنتخابات التشـريعية 

 واشتدت احتجاجات المعارضة الرستيد والمتكونة أساسا من حركـات طالبية 2000لسنة
قابات عمالية وجمعيات مدنية ورجال أعمال من خصوم ارستيد، كما يرى البعض أن ون

 2000هذه المعارضة تتلقى الدعم من الواليات المتحدة خاصة بعد مقاطعتها النتخـابات 
وقد رفضت هذه المعارضة جهود التسوية لكل من الواليات المتحدة وفرنسا ومنظمة 

صت األمم المتحدة لقوة دولية مكونة طرابات رخّالدول األمريكية، ومع ازدياد االض
 رغـم 2004خاصة من الواليات المتحدة الدخول إلى هايتي إلعادة االستقرار ابتدءا من 

أن الواليات المتحدة لم تكن تفضل الدخول حيث حاولت إدارة بوش الدفع بأطراف إقليمية 
اليات المتحدة في وشاركت الو" مجمـوعة الكراييب ومنظمة الدول األمريكية "

المفاوضات، مع تأكيدها أنها تستبعد مسألة إرسال قوات سالم للفصل بين األطراف 
رافضة طلب ارستيد ورأت أن تدخل هذه القوات سيأتي بعد التوصل لتسوية سلمية 

وفي هذه الفترة كانت .  جندي لتأمين جاليتها المقـدرة بثالثيـن ألف50وأرسلت فقط 
تشن حملة على أرستيد إلجباره على ترك السلطة، وقد انتقد الواليات المتحدة 

الديمقراطيون طريقة تعامل بوش مع األزمة الهايتية كدليل حسبهم على ضعف 
الجمهوريين في إدارة السياسة الخارجية، واتهموا بوش على أنه ضغط على أرستيد أكثر 

 ارستيد والمعارضة، من المعارضة وهكذا تحرك بوش لزيادة الجهود الدبلوماسية بين
ووضع تحرك المتمردين في الشمال الزاحفين على مقربة من العاصمة تحت الرقابة 
لتسهيل التدخل السريع في حالة تدهور األوضاع وذلك خوفا من تدفق الالجئيـن تكرارا 

                                                
Michael T. Spencer,Op.Cit.p.9. - 1 
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لما حدث في التسعينات، كما كان يتخوف من خسارة أصوات الهايتيين المتواجدين بكثرة 
  .2 2004كاليفورنيا في انتخابات الرئاسة لسنةفي والية 

   وقد وافق أرستيد على مغادرة السلطة وأعلنت الواليات المتحدة أن المتمـردين يجب 
   ".Jay Philip" جاي فيليبأن يبتعدوا عن الحياة السياسية رغم رفض قائدهم 

 لهايتي عن طريق  وخالل الفترات السابقة ظلت الواليات المتحدة ترسل مساعدات إنسانية
  .المنظمات غير الحكومية 

   وبعد مغادرة أرستيد للسلطة زاد حجم المساعدة األمريكية للحكومة المؤقتة من 
 واستفادت 2005 في $ مليون163 و2004 في $ مليون132 إلى 2003  سنة $مليون72

  .1 اإلضافية لمكافحة الكوارث الطبيعية وانتشار األمراض تمن بعـض المساعدا
   ومن األسباب الرئيسية التي سرعت تدخل الواليات المتحدة هو االختراق الكبير لفرنسا 
المستعمر القديم في المفاوضات الدبلوماسية والهدف عدم السماح لفرنسا أن تكون العبـا 

 للواليات المتحدة بالرغم من استفادتها من الدور يرئيسيا في منطقة عمق استراتيج
فية أزمة هايتي اهتزت عالقات الواليات المتحدة مع جاميكا وذلك الفرنسي، وعلى خل

بسبب قبـولها استضافة أرستيد ألسباب إنسانية من جهة ولمطالبتها بإجراء تحقيق على 
  .2اتهامات أرستيد للواليات المتحدة وفرنسا بإجباره على ترك السلطة ومغادرة البالد 

ي يمكن القول أن التعامل األمريكي استـهدف    وكنتيجة لهذه األحداث التي ميزت هايت
تحقيق عدة أهداف أهمها التضييق على أرستيد اليساري المنتقد للسياسات األمريكية، حيث 
إقامة نظام موال للواليات المتحدة سيسمح لها بتحقيق مصالحها خاصة االقتصادية منـها،  

ية حيث ورغم تعاونها مع مع التأكيد على أن ال تظهر في صورة المعـادي للديمقراط
  . االنقالبيين والمعارضـة الهايتية ظلت تلتـزم بضرورة احتـرام الديمقراطية 

   ومن جهة أخرى إن استقرار هايتي سياسيا واقتصاديا مهم للواليات المتحدة كونه 
سيوقف موجات الهجرة غيرالشرعية وذلك بتحسين أوضاع الهايتيين كما سيسهل التعامل 

 لمحاربة تهريب المخدرات عبر هايتي، ومن جهة أخرى التحرك األمريكي تجاه والتعاون
  .هايـتي كان يسعى إلبعاد فرنسا من لعب دور مركزي في منطقة قرب جغرافي حيوي 

                                                
 .169-167. ص،ص)2004أبريل(،156،عددالسياسة الدولية،"هزيمة الديمقراطية في أمريكا الالتينية؟:هايتي:"يسرى الشرقاوي– 2

Connie Veillette,& Others,Op.Cit.p.15.-1  
  .169.،مرجع سابق،ص"أمريكا الالتينية؟هزيمة الديمقراطية في :هايتي:" يسرى الشرقاوي- 2
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   الصينية األوروبيةالمنافسة احتواء : الخامس  المبحث
فقد افترض عدم  ،بها بياألجن لوضع المنطقة وللتواجد رئيسيدد ح مونرو ممبدأيعتبر    

بيين وورأل في شؤون اأمريكيبمقابل عدم تدخل " أوروبي "أجنبي تهديد أوقبول أي تواجد 
 أن  إال خالص،أمريكي الكبرى ترى في المنطقة ساحة نفوذ األقطابولذا فقد ظلت 

 تي هناك،ا خالل مرحلة الحرب الباردة مع النفوذ السوفيأالتغلغل الخارجي في المنطقة بد
أمريكيا وخالل مرحلة السبعينات والثمانينات كانت المنطقة تعج بالديكتاتوريات المدعومة 

 إلىهذا حذا بالحركات الثورية الداخلية   االقتصادية واالجتماعية المزرية،وباألوضاع
 داخلي يتضمن محاولة الخروج األول هدفين لتحقيقالتعاون مع حركات ثورية خارجية 

المتعددة والمتالحقة والثاني خارجي وينطوي على محاولة تقليص  األزماتمن دوامة 
   في شؤون المنطقة األمريكي غير األجنبي للتدخل، وفي كل هذا بدايات األمريكيةالسيطرة 
 دفوكالن جزر في لبريطانيا في نزاعها المسلح األوروبية األمريكيةت المساندة ر َأشَّ   وقد
كما عرفت  ،ريوتراجع العمل بمبدأ مونرو ومعاهد على نات  بداية الثماني معرجنتينألمع ا

 حول أمريكية" فرنسية خاصة  "أوروبية  خالفات أيضاالمنطقة خالل مرحلة الثمانينات 
  . ونيكاراغواركالسلفادومعالجة بعض النزاعات المسلحة المتفجرة في أمريكا الوسطى 

 الغربية في الليبرالية النماذج إلىة غلب دول المنطقأ ومع نهاية الحرب الباردة وتحول   
 في جانبها االقتصادي باالنفتاح على السوق الحر ، أو بانتشار الديمقراطيةالسياسيشقها 

 الالتينية تطورات متالحقة وبدت ساحة تنافس القوى أمريكاعرفت  ودعم القطاع الخاص،
كما بدا  تسعينات،بي في فترة الوورأل بداية التغلغل اتفكانالكبرى خاصة اقتصاديا 

شكاالت إلاأصبح هذا التواجد يطرح ، وهكذا األلفيةالتواجد الصيني كبيرا ومؤثرا مع بداية 
 النفوذ التاريخي للمكانة إزاحة ومدى استطاعتها ،منافسةقدرة هذه القوى على الحول 

  . األمريكية
  األوروبيجوانب التغلغل : المطلب األول 

 أوروبا قدم الروابط  الموجودة بين إلىلمنطقة يعود  في ااألوروبي التواجد    إن
  مستعمرات قديمة،باعتبارها الالتينية أمريكاوبين شعوب ..) فرنسا يا، البرتغال،ـاسبان(

. ن هناك جانبا مهما من العالقة يمس الجانب الثقافي المرتبط بالفترة االستعماريةإولذا ف
 في معالجة مشكلة الدين األوروبية الدول همتساومع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات 
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 تفهما واضحا لالنشغاالت المطروحة األوروبيون أبدى الالتينية،كما أمريكاالخارجي لدول 
  .اوتجسد هذا التفهم في دعم مادي واستثمارات كبيرة في المنطقة خاصة السباني

الل ـامة قابلة لالستغالمنطقة الالتينية تمثل موارد اقتصادية هأن  األوروبيونيرى    
ن في ـ هو المهيماالقتصادي األهمية، وإذا كان العاملوسوق سالح واستثمارات بالغة 

في عملية التحول الديمقراطي لعبوا دورا كبيرا  األوروبيـين  فإنطبيعة العالقة بينهما،
   وناألوروبيـاهم ـسحيث  والقانونية اإلدارية اإلصالحاتمختلف والتي عرفتها المنطقة 

  . الوسطى  أمريكارار فيـالم واالستقـ السإرسـاءفي  "الفرنسيون خاصة  "
ة ـ بشكل دوري حيث القمأصبحت ثم 1999ن في ـ قمة بين المنطقتيأولوقد عقدت    

م عن ـ من خالل هذه القماألوروبيونويعبر  ،12/5/2006-11 فيينا الرابعة كانت في
بدوا قلقهم أكما   استثماراتهم،أمامتينية الحواجز  الالأمريكارغبتهم الدائمة في رفع دول 

 منطقة تجارة حرة إقامة إلى كما سعوا تأميمات شافيز وموراليس لقطاع المحروقات،من 
وتعتبر أوروبا أول  وبنما ونيكاراغوا روالسلفـادومع كل من كوستاريكا والهوندوراس 

  .شريك اقتصادي لمنطقة الميركسور
ون فهي تمس قضايا مكافحة المخدرات، والفقر وحماية حقوق  التعاأوجهوتتعدد    

التيني في مجال أمريكي  أوروبي كان هناك تعاون آخرومن جانب   والبيئة،اإلنسان
كما امتد هذا  ،األوروبيةتسعى لمحاكاة التجربة  تقنيات االندماج حيث تجربة الميركسور

   .اإلطارات المجاالت العلمية والتكنولوجية وتكوين إلى التعاون
 به يتمتعون األوروبيون أضحى الوضع الذي أهمية التعاون هذه تبرز أوجه مختلف    إن

 تخوفه من األمريكي الجانب أظهروقد  ،األمريكيفي القارة في منافسة واضحة للدور 
االسبانية  ثاباتيروتطور هذه العالقة خاصة بعد صفقة السالح التي تمت بين حكومة 

 لـاالسبانية ورؤساء ك رئيس الحكومة جمعلذي االلقاء   بعد$مليار 3.1 بقيمة وشافيز
من   الواليات المتحدة عن تخوفي بريجنسكويعبر. 1 البرازيل وفنزويال وكولومبيا من

  :  األوروبيين بقوله
  2» في المنطقةاألمريكي قوة اقتصادية وعسكرية يمكنهم محاصرة النفوذ األوربيونعندما يصبح «  

                                                
) 2006ابريل(،164،عددالسياسة الدولية،"المؤشرات والدالئل.. في أمريكا الالتينيةيالثورة البيضاء وتراجع النفوذ األمريك:"رضا محمد هالل– 1

 .187.ص
�،صم قيادة العالمأالسيطرة على العالم :االختيار زبغينيو بريجنسكي،- 2� ! ����،.107-108. 
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لقول أن هذه العناصر المتعددة للتعامل بين المنطقتين األوروبية واألمريكية ويمكن ا
الالتينية ال ترقى الى تطلعات الطرفين من جهة والى امكانيـة منافسة جوانب العـالقة 
والنفـوذ  الكبيرين للواليات المتحدة في القارة الالتينية حاليا، إال أن الجـانب األمريكي 

 تجاه لألوروبيين حجم المساعدات السنوية هذه األوضاع، خاصة وأنيعي إمكانية تطور 
  .1  واليابانية مجتمعتيناألمريكيةالقارة تفوق مثيلتها 

   النفوذ الصيني في المنطقةتعاظم: المطلب الثاني 

غل ـن التغلإة التسعينات فـ مع بدايأكثر تجاه المنطقة برز األوروبي كان التحرك إذا   
 الثالثة، وقد ركز خاصة على الجانب االقتصادي األلفيةل كبير مع بداية الصيني ظهر بشك

 الزعماء الصينيون للمنطقة ومن بينهم الرئيس بهاوتجلى ذلك في عديد الزيارات التي قام 
واردات ـعت الـوارتف  تجارية وعسكرية،اتفاقياتوقد وقعت الصين سلسلة  ،هوجنتاو
ع ـم$  مليار100 تبلغ أن ومن المتوقع األخيرةمرات خالل الست سنوات ستة الصينية 

مجالي في وقد وعد الرئيس الصيني بدعم االستثمار في المنطقة خاصة  ،2 نهاية العقد
 رستستثم الصين بأن الكونغرس البرازيلي  خطابه أمام في كما تعهدالبنية التحتية والطاقة،

 لوحدها األرجنتين في %20 منها ، الالتينية في العقد القادمأمريكافي $ مليار 100حوالي 
$ مليار 40 إلى 1975 ةدوالر سن مليون 200وقد قفزت تجارة الصين مع المنطقة من 

كبر شريك أ بذلك الصين ثالث وأصبحت 2003 عن %50أي بزيادة ، 3 2004سنة 
وتركز الواردات الصينية من المنطقة خاصة على المنتجات   الالتينية،أمريكاتجاري لدول 

فقد تجاوزت  التي يحتاجها الصين لنموه،الضرورية  والموارد الطبيعية الحيةالف
 التحركات أثمرتكما  ،2005 سنة$ مليار3زويلية من البترول للصين ـادرات الفنـالص

  .  منطقة للتجارة الحرةإلقامةلي ـالصينية بدء المفاوضات مع الشي
 زار هوجنتاو كال من 2005 فيفري3 إلىجانفي  23وفي الفترة الممتدة ما بين    

  االقتصادي منتدى التعاونتأسيس  وتم وتباغووفنزويال وجاميكا وترينداد والبيرو المكسيك 

                                                
-1 Gustavo Tarre, "Perceptions Latino-Américaines", annuaire français des relations internationales,V1,2000 

p.371. 
  html.pvanokin060515/znet06/org.kefaya.www://http   :? �= ا��.U وي، '&:،^���@"^�D+� 84 أ��+A  ا�C.^X.@:"بيل فان أوكين - 2

  
Sam Logan and Ben Bain,"China’s Entrance into Latin America: A Cause for Worry?", in: -3  

 HTML >< --389/am/org.online-irc.americas://http  
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 في شتى مجاالت التعاون ويعقد مرة مهمته البحثل الكراييب ووالتجاري بين الصين ود
 األكثر الوسطى والكراييب أمريكا وتعتبر منطقة ،1  سنوات بالتناوبأربع أوكل ثالث 

  .اليات المتحدة انكشافا للمنافسة الصينية للو
 حاجتهم من أل تمأوال واضح للصين كونها تأييد الالتينية هناك أمريكاومن جهة    

فقد هبطت قيمة اليات المتحدة، لوا  حيث تغيباالستثمار خاصة في البنية التحتية
 أنكما  ،2003 في $ر مليا36 إلى 2000  سنة$ مليار78 من األمريكيةاالستثمارات 

 ال تفرض شروطا مسبقة وصعبة التطبيق على الجانب األمريكيالصين وعكس الجانب 
  .الالتيني 

 الجانب الصيني تواجهه بعض الصعوبات في محاولته أن إال التقارب هذه أوجهورغم    
ة عن ثقاف اختالف الثقافة الصينية  فيأساساتعزيز وجوده في القارة الالتينية تتمثل 

خصوصيات المنطقة مما يخلق صعوبات في التعامل ب األعمالالمنطقة وعدم معرفة رجال 
  . خاصة على مستوى الجانب االستثماري 

 في المساس المباشر يكمن من النفوذ المتزايد للصين في المنطقة األمريكي التخوف    إن
ة ـاريخي في المنطقـلتوذها اـومنافسة نفاليات المتحدة بالمصالح االقتصادية الكبرى للو

    .2  الشيوعيةلإليديولوجية استغالل هذا التواجد الصيني في الترويج إمكانية إلى باإلضافة
من   المنطقة أصبحت محل اهتمام كبيرأن المذكورة سابقا تؤكد األرقام إن    وأخيرا
 قة، خاصة في استثماراتهم الضخمة في مختلف القطاعات الحيوية كقطاع الطاالصينيين
 تراقب بحذر كبير هذه التطورات والدور الصيني الجديد أضحت األمريكيةالدوائر وهكذا ف
 زمنية فتراتن ما حققته الصين من مبادالت مع دول المنطقة تم انجازه في أخاصة و
 مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي أكدوقد  ،" سنوات7حوالي "قصيرة 
الح ـوذ الصيني على المصـستماع للكونغرس حول خطر النففي جلسة ا-  نورييغاروجار

ي ـ مؤشرات تعاون تفضألي ويقضه منتبهة األمريكية اإلدارة  أن- في العالماألمريكية
   .3 في المنطقة على مصالحناسلبا  التأثير سياسية يمكنها عالقات إلى
  

                                                
 .187.ص،مرجع سابق،"المؤشرات والدالئل..الثورة البيضاء وتراجع النفوذ األمريكي في أمريكا الالتينية:" رضا محمد هالل- 1

Sam Logan and Ben Bain,Op.Cit. -2  
 . ،مرجع سابق بيل فان أوكين- 3
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  تقييم السياسة األمريكية في أمريكا الالتينية: المبحث السادس 

  إن نظرة تقييميه للسياسة األمريكية تجاه المنطقة الالتينية تستهدف تحديد مواطن النجاح  
والفشـل في هذه السياسة ومدى وصـولها إلى بلوغ األهـداف المسـطرة على مختلف 
المستويات مع تحديد لألسباب، واستنتاج لعناصر االستمرارية والتغير في هذه السياسة 

  .ة بالدراسةطيلـة الفترة المعني
   فعلى المستوى االقتصادي لم تستطع الواليات المتحدة تحقـيق ما اتفق عليه في قمـة 

 وذلك بسبب 2005ميامي وهو الوصول إلى منطقة التجارة الحرة لألمريكيتين مع حلول 
العراقيل التي واجهت واشنطن خاصة من مجموعة الميركسـور ودول أمريكا الجنوبـية 

المقابل استطاعت وعلى الصعيدين الثنائي والجماعي إقناع بعـض الدول األخرى، لكن ب
بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة، فثنائيا دخلت كل من الشيلي والبيرو في هذه االتفاقية، أما 
جماعيا فقد حدث ذلك مع المكسيك وكندا من خالل النافتا ومع دول أمريكا الوسطى على 

  .مستوى الكافتا 
لإلصالحات االقتصادية التي مست المنطقة والتي دعمتـها واشنطن فقد    أما بالنسبة 

حققت بعض النجاحات كتخفيضها لنسب التضخم العالية ودفع عمليات التجارة وفتح 
األسواق، والقضاء التدريجي على تبذير اإلنفاق العام، لكن هذه النوبات من االقتصاد 

 االجتماعي، فالبـطالة والفقـر ونسب الكلي لم تنعكس على دخـل الفرد وعلى المستوى
التفاوت مازالت كلها مرتفعة والسبب هو التركيز الكبير للدخل، إذ أن هذه اإلصالحات لم 
تواكبها تغييرات كبيرة في البيئة القانونية واإلدارية حيث الفساد مستشري بشكل كبير، كما 

 في بعض القطـاعات أن هذه المحاوالت مستها بعض العيـوب كتركيز االستثمـارات
  .كاالتصاالت دون قطاعات مهمة أخرى كالبنية التحتية 

   ومن جهة ثانية يمـكن القول إن الواليات المتحدة ساهمت بشكل كبير في تجاوز كال 
 بتأثيرها على المؤسسات المالية *من المكسيك والبرازيـل واألرجنتين ألزماتهم المالية

  .ة وعاجلة لهذه الدول الدولية في اتجاه منح قروض ضخم
   لكن إحدى الجوانب السلبية في سياسة الواليات المتحدة تجاه المنطقة هو ضعف حجم 

  . سنويا$ مليار1.8المساعدات المقدمة لكافة دول المنطقة والتي ال تزيد عن 

                                                
   .2001 واألرجنتين عام1998 والبرازيل سنة 1994المكسيك في  *
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وإن نجحت نسبيا في حربها ضد المخدرات سواءا  الواليات المتحدة     أما أمنيا فإن
لوعي داخل القارة بضرورة التعاون في مكافحة هذه الظاهرة وحصول إجماع بتزايد ا

على ذلك أو على المستوى الميداني بإتالف آالف الهكتارات، لكن الحلول األمنية 
المفروضة أمريكيا لم تثن المزارعين من إتباع طرق بديلة كاعتماد محاصيل مخفية في 

 إال أن إنتاج الكوكـايين لم يتأثر كثيرا كما أن مناطق معزولة، ولذا ورغم النتائج المحققة
، ومن جهة أخرى إن تفضـيل 1لم يرتفع مما يؤكد وفرته الواليات المتحدة سعـره في 

خيار القوة خـاصة في كولومبيا خلف انتقادات كبيرة لواشنطن خاصة على المستوى 
ولومبية مـع المليشيات اإلقليمي، كما أن تعـامل وتعاون الواليات المتحدة والسلطات الك

اليمينـية ضد الحـركات اليسارية أثار تحفظ العديد من األوساط الحقوقية باعتبار أن هذه 
  . المليشيات متـورطة في تجارة المخدرات وفي أعمال عنف كبيرة 

   إن التحدي األمني الثاني والذي ترى فيـه واشنطن مصدر تهديد ألمن المنطقة هو 
تئت تؤكد على خطورته في مؤتمرات القمة رغم أن المنطقة ال تنتشر اإلرهـاب حيث ماف

 على نفيها التهديدات اإلرهـابية، وقد استطاعت واشنطن انتزاع تأييد من حلفائها الالتينيي
ضرورة تعزيز العمل متعدد اإلطراف لمواجهة أي تطور لخطر العمليات االرهابية على 

جهة نظر بقية الدول تتهرب من اعتماد القضـايا مستوى المنطقة، كما أن واشنطن ومن و
األمنية األخرى كمصادر تهديد حقيقية وبالتالي ضرورة مخاطبتها، كالبطـالة والفقر 
والتي تعتبـر جذور وأسبـاب اللجوء الى مصادر دخل غير مشروعة كتجارة المخدرات 

  .ف والجريمةوما يتبع ذلك من انتشار للعن...وغسـيل األمـوال وجرائم االختطاف
   أما على الصعيد السياسي ورغم أنه بعد نهاية الحرب الباردة عملت واشنطن على 
تشجيع التحول الديمقراطي حيث أصبحت معظم دول القارة تنتخب رؤساء بحرية وما 
نـتج عنها من تراجع للديكتاتوريات واالنقـالبات، إال أن دعمها لالنقالبيين في فـنزويال 

تذبذبة والمتقلبة من حكم جون برتراند أرستيد في هايتي جعل مصداقيتها ومواقفـها الم
محـل جـدل حيث اعتبر هذا النهج عودة لسياسات دعم االنقالبات المتبعـة إبان الحرب 
البـاردة، ثم انتقادها ومقاطعتها لألنظمة اليسارية المناوئة للسياسة األمريكية بالرغم من 

، باإلضافة إلى بعض "موراليس وشافيز"وعية الشعبيةأن هذه األنظمة تحضى بالمشر
                                                

Op.Cit.p.164. Henry R. Nau and David Shambaug,, -1  
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الممارسات المنافية للنهج الديمقراطي كالتحذيرات العلنية لمسؤولي وزارة الخارجية 
 ونيكاراغوا وبوليفيا من أن انتخاب مرشحين معينين راألمريكية للناخبيـن في السالفدو

  .لمساعدات المقدمةسيعرض عالقات الواليات المتحدة معهم للخطر في إشارة ل
   لقد فشلت الواليات المتحدة في اإلطاحة بالنظام الكوبي رغم المبادرات المتخذة كإنشاء 
اللجان والدعم المادي للتحول الديمقراطي لما بعد كاسترو، مع نجاحها في اإلبـقاء على 

  .المقاطعة الصارمة رغم االنتقادات
ام من الدول التي ال تدعم السياسات األمريكية    كما انتقدت سياسة شراء المواقف واالنتق

 الدولية، مثل تأجيل اتفاقية التجارة الحرة مع الشيلي بعد رفضها دعم خطط تفي المنتديا
غزو العراق في مجلس األمن، كما تلجأ إلى التهديد بوقف المساعدات وتعمل من جهـة 

طن كأمناء عامون أخرى على الضغط باتجاه تعيين المرشحين المدعومين من واشن
لمنظمة الدول األمريكية وفي هذه المساومات تقـويض لمصداقية وجـدية الواليات 

  .المتحدة في إضـفاء الشرعية على سياساتها وممارساتها في المنطقة 
   إن السياسة األمريكية في أمريكا الالتينية خالل فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة 

هدافها الكبرى حيث ظلت ترى في المنطقة ساحة نفوذ خالص تميزت باالستمرارية في أ
 كبيرة، كما بقيت الواليات المتحدة وفية لمصالحها في لكمـا أن المكانة األمريكية التزا

المنطـقة من خالل دعم ومضاعفـة المساعدات للدول واألنظمـة الموالية لها ومعـاقبة 
م هذه االستمرارية على مستوى وتقليـص المساعدة للمناهضين لسياستها، لكن رغ

التوجهات الكبرى والتي عادة ما تتميز بها الدول الكبرى في السياسة الخارجية، إال أنه 
يمكن القول أن هناك بعض التغييرات عرفتها هذه السياسة لكن على مستوى الوسائل 

 قضايا والبدائل المتبعة ومن بينها تخليها التدريجي عن األحادية المفرطة في معالجة
 لمبدأ التشاور خاصة في التحديات المتعلقة بالجانبين االقتصادي االمنطقة واعتماده

 اواألمني، وكمثال فقد تجسد هذا التشاور في تعاملها مع النظام البرازيلي بزعامة داسيلف
اليساري مفضلة اعتماد أسـلوب الحـوار رغم العديد من الخالفات سواءا على المستوى 

  .تلك المتعلقة بالعمل اإلقليمي الثنائي أو 
   وأخيرا يمكن القول أنه ورغم النجاحات المحققة إال أن التحدي األبرز الذي يواجه 

المستويين -سياسة الواليات المتحدة في المنطقة هو ترجمة النتائج االيجابية المحققة على
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إلى واقع -القتصادية السياسي بانتشار الديمقراطية واالقتصادي باتساع دائرة اإلصالحات ا
 األزمات االجتماعية المتالحقـة تنخر أغلب دول المنطقة من فقـر لملموس حيث التزا

وبطالة وتركيز كبير للدخل، مما يخلق تفاوتا اجتماعيا كثيرا ما يخلف احتجاجات كبيرة 
  .تترجم في غالبها إلى أعمال عنف في ظل غياب تنمية حقيقية 

بعض دول المنطقة تتطلع إلى إقامة شراكات مع قوى كبرى    إن هذه المشاكل جعلت 
من غير الواليات المتحدة بحثا عن بدائل لتحقيق التنمية المنشودة، ما اعتبر منافسة حقيقية 

 . للمكانة التقليدية لمصالح الواليات المتحدة الحيوية في المنطقة 
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  يكية في أمريكا الالتينية مستقبل السياسة األمر: المبحث السابع 

إن رسم سيناريوهات مستقبلية للسياسة األمريكية تجاه محيطها اإلقليمي يتضمن    
عنصرين رئيسيين يركز األول على التوقعات المنتظرة من خالل الوضع الحالي لطبيعة 
العالقة بين الواليات المتحدة ومختلف دول المنطقة، ويمس الثاني ما يجب أن تقوم به 
الواليات المتحدة لمعالجة مشاكلها في نصف الكرة الغربي وتحقيق أهدافها وهذا في شكل 

  .توصيات
   إن ما هو متوقع من السياسة األمريكية أنها ستمضي قدما باتجاه تحرير التجارة  وفتح 
أسواق المنطقة لصادراتها وهذا إلقامة منطقة التبادل الحر، وحتى لو فشلت ستستعمل كل 

ل النتزاع على األقل اتفاقيات ثنائية في هذا المجال، كما أنها ستستمر في دعمهـا الوسائ
  .لإلصالحات المنتهجة

، فإن الواليات المتحدة قد 2004 سنة د رانلمركز   وأمنيا وفي احدى الدراسات المنشورة 
تتدخل في حرب أهلية في كوبا بتحريض من واشنطن لإلطـاحة بنظام كاسترو، أو 

اؤول إذ لم يتبـن اإلصالحات المطلوبة، وهناك احتمال لحملة على فنزويال، كما خلفـه ر
ستشدد الواليات المتـحدة من سياستها األمنية في كولومبيا لقمع الثوار، مع إعطاء أهمية 
أكبر لمنطقة الحدود الثالثية، باإلضافة إلى توسيع عمليات مكافحة المخدرات عبر المناطق 

تحـاول الواليات المتحدة  إذكاء المشاكل بين األنظمة اليسارية المعتدلة ، وقد 1االنديزية 
برئيس الشيلي في حفل  كوندوليسا رايسوغير المعتدلة، وكمـثال على ذلك إشادة 

  .تنصيـبه وباألنظمة اليسـارية المعتدلة ورفضها لقاء شافيز
ي وتقليل تفاعلها مع    إن المستقبل قد يحمـل بحث البرازيـل عن دعم مركزها اإلقليم

الواليات المتحدة، وباعتبار مستوى التكامـل الذي سيتحقق سيحدد عالقات المستقبل فإن 
  . المنتظر سيكون متفاوت وغير منسجم جاالندما

   إن طموح البرازيل اإلقليمي ومقاومتها لمنـطقة التبادل الحر سيجعل واشنطـن تعزز 
 في قبول لدور البرازيل المتصـاعد من خالل روابطها مع المكسيك وأمريكا الوسـطى

  .  2الميركسور 
                                                

Eric V. Larson  and Others,Assuring Access in Key Strategic Regions : Toward a Long Term Strategy, -1 
 (Published by the RAND Corporation ,2004),p.88.  

Amérique latine 2020: scénarios d'évolution ou d'involution à long terme,in : -2  
html.22092004amlatpol/com.latinreporters.www://http 
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   أو ربما ستفضي االسترتيجية األمريكية ومصالحها الحيوية إلى التدخل في البرازيـل 
مخابراتيا بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وقف الدعم المالي وتحريض الرأي العام 

 المتحدة، ويدفع إلى هذا االتـجاه عدد من إلسقاط الحكومة لتأتي حكومة موالية للواليات
  .1أعضاء لجنتي العالقات الخارجية والمخابرات واألمـن القومي في الكونغرس 

    كما ستركز الواليات المتحدة وبشكل كبير على التعامل الحذر مع الدول ذات 
ية استثماراتها االحتياطات النفطية الكبيرة لتأمين تدفقه إلى الواليات المتحدة من جهة وحما

في هـذا القطاع من جهة أخرى وعموما فإنها ستستمر في العمل الجـماعي لمواجهة 
التحـديات المشتركة، كما أنها قد تزيد من حجم مساعداتها لدول المنطقة لتفعيل مختلف 

  .المـبادرات بحثا عن حلول أكثر نجاع ألزمات المنطقة 
تويين السياسي واألمني في عموم دول المنطقة لم    إن األوضاع المستقرة نسبيا على المس

تنعكس بشكل ايجابي على الجانبين االقتصادي واالجتماعي فتقرير لجـنة األمم المتحـدة 
ألمريكا الالتينية يؤكد تدهور األوضاع حيث أن سبعة دول فقط يمكنها تقليص الفقر 

صل جدول أعمـال األمن ، مع ازدياد الفوارق االجتماعية ولذا يجب عدم ف2015بحلول 
، والعمل على إرساء قواعد وأسس تنميـة حقيقية تعتمد على تقوية 2على التنمية 

المؤسسات، واالستثمار في رأس المال البشري وتطوير البحث واإلبداع والتركيز خاصة 
على إصالح جهازي العدالة واإلدارة لزيادة قـدرة هذه الدول على الرقابة، كما يجب 

 أن تعمـل على - وبالموازاة مع دعم إصالحات فتح األسواق-يـات المتحدة على الوال
تطوير المجتمـع المدني باعتباره وسيلة لمتابعة ومحاسبة المسؤولين، حيث الفساد 
المستشري يقوض جهود اإلصالح، ومضاعفة المساعدات وتنويعها إذ أنها ال ترقى إلى 

  .  المساعدات حفاظا على مصداقيتها المستوى المطلـوب، وعدم المساومة في منح
   وعلى الجانب الكوبي يتعيـن على الواليات المتحدة دعم وعدم التراجع عن زيادة 
اإلجـراءات المتعلقة بتحسيـن األوضاع اإلنسانية للشعب الكوبي وتسهيل عمليات السفر 

 أن يكون المتبادل، كما يجب عليها دعم االتصاالت مع الجيش الكوبي الذي يأمل منه
، ومنح كوبا منزلة مراقب في صندوق النقد 3مدافعا عن أي انتقال ديمقراطي مستقبلي 

                                                
 .200.،مرجع سابق،ص"مستقبل العالقات:أمريكا-البرازيل:" رضا محمد هالل– 1
 .423-422.مرجع سابق،ص ص ، ماريا كريستينا روزاس- 2

Bernard W. Aronson and William D. Rogers,Op.Cit.pp.24-25.-3   
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الدولي والبنك والعالمي وبنك التنمية األمريكي حيث هذا االنخراط سيجـعل الكوبييـن 
  ،1يحتكون بهذه المؤسسات التي تفتـرض تحـرير االقتصاد كأساس للعمـل االقتصادي 

ألهداف يجب العمل على تعزيز مبدأ التشاور والحوار الجماعي    ولتحقيق هذه ا
واالقتراب أكثر من األنظـمة المناهضة للسياسـة األمريـكية كإعطاء أهمية للبرازيل 
وتوطيد العالقات مع البرازيل التي يؤثر وضعها على استقـرار القارة والذي سينعكس 

  .ياعلى استقرار المصالح األمريكية في القارة ايجاب
   إن إرساء دعائم تنمية حقيقية سيساعد في حل العديد من المشاكل وعلى رأسها مشكلة 
الهجرة غير الشرعية كما أن تنمية محاصيل بديلة ومخاطبة قضايا الفقر والبطالة بوسائل 

  .أكثر فعالية سيساعد في االبتعاد عن الطرق غير المشروعة في الحصول على الدخـل 
تقبل السياسة األمريكية في المنطقة على ضوء ما سبق التطـرق إليه     وعموما فإن مس

يبنى على عدة مكونات متفاعلة أهمها محاولة وسعي الواليات المتحدة الدائـم إلى دعـم 
وتعزيز مصالحها إبقاءا لنفوذها في المنطقة باإلضافة إلى عالقة ذلك بتطور ظـروف 

الدولية المصاحبة بوجه عام ومدى استمـرار المنطقة على مختلف المستويات، والظروف 
الواليات المتحدة كقوة مسيطرة في العالم، ثم مدى تطور اهتمام األطـراف الخـارجية 
الكبرى بتعزيز مصالحها وأهـدافها في المنطقة وإمكانـية تهديد ذلك للمكانة والوضـع 

  .ات المتحدة ودول المنطقةاألمريكي باإلضافة إلى التطورات الداخلية التي ستشهدها الوالي
  

                                                
Ibid,p.36. -1  
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التحوالت التي يعرفها عبر مع مرور الزمن و-األمريكية الخارجية لقد ظلت السياسة     
 تجاهاتها،وا دافهاـاشات حول أهـالنقالمحاورات وتعدد  تتميز بتطور -النظام الدولي

راط في الشؤون ـاالنخبين دعاة االنعزالية واالنكفاء وبين مؤيدي التدخل وفاألول 
اني مس طبيعة هذا االنخراط في تغليبه للعمل الفردي والذي تخول القوة ـالدولية، والث

 يقوم على مبدأ التعاون  العمل الجماعي الذيأو تفضيلاألمريكية الفريدة القيام به 
  تغليبامإا عالقة كل ذلك بالمصلحة الوطنية األمريكية التي تقتضي ـوثالث ،والتشاور

يمكن توظيف خالقية، أو  إعطاء األهمية لالعتبارات األأو ضرورةالواقعية بشكل تام 
  . الح العليا للواليات المتحدة ـر ذلك بالمصـا دون أن يضثنين معالا

   إن صنع هذه السياسة يمر عبر تفاعل العديد من العناصر والعوامل والذي يتيحه انفتاح 
 على الرغم من اختالف األوزان النسبيـة لتأثير كل فاعل المجال والنقاش السياسي الدائم،

والذي يجد تفسيره في اختالف االنتمـاءات والمصـالح والتوجهات، وتميزت السيـاسة 
األمريكية عموما بعد نهاية الحرب الباردة بزيادة أهمية العوامل االقتصادية كمحدد رئيسي 

ورية إلى الرئـاسة عادت األولـويات وذلك في فترة كلينتون ومع وصول اإلدارة الجمه
األمنية لتحتل موقعا مهما على أجندة صناع القرار خاصة في ظـل التطورات واألحداث 
التي عرفتها الساحة الدولية مع بداية القرن الجديد، والهدف النهائي ظـل خدمة المصالح 

  . نفوذهااألمريكية بما يفضي إلى إبقاء الزعامة والسيطرة األمريكية وتوسيع 
   وظهرت منطقة أمريكا الالتينية كأحد مناطق تنفيذ هذه اإلستراتيجية حيث لم تخرج 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة عن التقاليد والمحددات التي ظلت تحكم السياسة األمريكيـة 
تجاه المنطقة باعتبارها منطقة نفوذ كبير، وقد جاءت مختلف المبادرات التي ميزت 

  .كورة لتدعم هذا التوجه المرحلة المذ
    فاقتصاديا تضع الواليات المتحدة إقامة منطقة للتجارة الحرة على رأس أولوياتها، 
بتوسيع تجربة النـافتا إلى كافة أنحاء المنطقة حيث ترى في هذه المبادرة وسيلة إلعفـاء 

ركاتها منتجاتها من التعريفات الجمركية، وفرصة مهمة لتوسيع مجاالت االستثمار لش
خاصة في القطاعات الحيوية  كالمصادر الطاقـوية التي تتوفر عليها بعض دول المنطقة، 
وهذا ما سيعزز وضعها المتميز كأول متعامل اقتصادي مع المنطقة، كما أن هذا 
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المسـعى يسـاعد الواليات المتحدة في الترويج لإلصالحات االقتصادية المطبقة ودعمها 
  .تي ستفرضها عمليات االندماج االقتصادي التزاما بالمعايير ال

   ولئن ظل المحـدد االقتصادي المدخل الرئيـسي لفهم اإلستراتيجية األمريكية في 
فترتي بوش األب وكلينتـون فان األولويات األمنـية ازدادت أهميـتها مع إدارة بوش 

ـحدة من المتاجرة االبن وهذا لتعدد مصادر التهديد التي تمثلها المنطقة للواليات المت
بالمخدرات والهجرة غيـر الشـرعية واإلرهاب الدولي، كما تتعزز المخاوف األمريكية 

  .بسبب جغرافية المنطقة وقربها من الواليات المتحدة
   إن تحقيق األهداف المذكـورة كان يحتم التركيز أيضا على الجانب السيـاسي 

لديمقراطية وإرساء أسس ودعائم دولة بمساعدة دول المنطقة في عملية التحول نحو ا
القانون ومحـاربة الفسـاد السياسي واإلداري المنتشـر في المنطقة، والذي يقف وراء 
معظم المشاكل التي تعانيـها دول أمريكا الالتينية كالتفـاوت في الدخل والبطالة والفقر، 

ات انتخابية حيث استغـلت بعض الحركات اليسارية هذه االهتمامات لتحقق انتصار
واسعة ورفعت معها شعارات التحدي للسياسات األمريكية، وقد استثمرت بعـض القـوى 
االقتصادية الكبـرى كأوروبا والصين هذا االهتزاز في المكانة والنفوذ األمريكي في 
اتجاه تعزيز وجودها ومصالحـها في المنـطقة، حيث أضحت بعض دول أمريكا 

  . من التبعـية للواليات المتحدة بفتـح شراكات خارجية جديدةالالتينـية تتطلع للتخـلص 
   إن التحدي األبرز الذي يواجه وسيواجه السياسة األمريكية في المنطقة هو ترجمة 
التقدم النسبي المحقق على المستويين السياسي واالقتصـادي إلى واقع ملمـوس على 

رسيخ مبدأ التشاور لمخاطبة مختلف الجبـهة االجتماعية وذلك بتفعيل العمل الجماعي وت
  .التحديات التي تواجهها شعوب المنطقة اعتمادا على مرجعية المصلحة المشتركة 
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          رؤساء الواليات المتحدة األمريكية   :1رقم *      ملحق

                                                
:x1بطل االستقالل وحضى بشعبية واجماع عام/ x2:لم يتحصل أحد على األغلبية المطلقة فاضطر الكونغرس النتخابه. 

1 –.J.>` @$.� �>MC�� ت '&        @2 –     b.$]ل '& - 3 ا D$!1974 أوت 9 ا   

الدارالدولية للنشر :،القاهرة2الطبعة(محمد علي ناصف:نظمي لوقا،مراجعة:، ترجمةكيف تحكم أمريكاماكس سكيدمر،مارشال كارتر وانك،:المصدر*
 .ريغنفترة ما بعد  وأ�Uف  ا9C���ء ا��RS< ��	ؤ?�ءوتصرف الباحث في ، 339.،ص1988)والتوزيع،

  الحزب  فترة رئاسته    الرئيس  الحزب  فترة رئاسته     الرئيس

 -�7>ري  )1893-1889(  بنيامين هاريسون  فدرالي x1)1797-1789(  ورج واشنطنج

 د��&	ا
<  )1897-1893(  جروفر كليفلند  فدرالي  )1801-1797(  جون آدمز

 -�7>ري  2)1901-1897(  وليام ماكنالي  جمهوري/ديمقراطي  )1809-1801(  توماس جيفرسون

 -�7>ري  )1909 -1901(  ثيودور روزفلت  جمهوري/ديمقراطي  )1817-1809(  جيمس ماديسون

 -�7>ري  )1913-1909(  وليام تافت  جمهوري/راطيديمق  )1825-1817(  جيمس مونرو

 ديمقراطي  )1921-1913(  ودرو ويلسون  وطني/ جمهوري x2)1829-1825(  كوينسي آدمز.ج

 -�7>ري  1)1923-1921(  وارين هاردننغ  ديمقراطي  )1837-1829(  أندرو جاكسون

 -�7>ري  )1929 -1923(  كالفن كوليدج  ديمقراطي  )1841-1837(  مارتن فان بورين

 7>ري-�  )1933 -1929(  هربرت هوفر األحرار  1  1841  وليام هاريسون

 ديمقراطي  1)1945-1933(  فرنكلين روزفلت األحرار  )1845-1841(  جون تايلور

 ديمقراطي  )1953 -1945(  هاري ترومان ديمقراطي  )1849-1845(  جيمس بولك

 -�7>ري  )1961 -1953(  دوايت ازنهاور األحرار  1)1850-1849(  زخاري تايلور

 ديمقراطي  2)1963-1961(  جون كنيدي األحرار  )1853 -1850(  ميالرد فيلمور

 ديمقراطي  )1969 -1963(  ليندن جونسون ديمقراطي  )1857-1853(  فرنكلين بيرس

 -�7>ري  3)1974-1969(  ريتشارد نيكسون ديمقراطي  )1861-1857(  جيمس بوكانان

 -�7>ري  )1977-1974(  جيرالد فورد -�7>ري  2)1865-1861(  أبراهام لنكولن

  ديمقراطي  )1981-1977(  جيمي كارتر ديمقراطي  )1869-1865(  أندرو جونسون

 -�7>ري  )1988-1981(  رونالد ريغن -�7>ري  )1877-1869(  يوليسيزس غرانت

 -�7>ري  )1992-1988(  جورج بوش االب -�7>ري  )1881-1877(  رذرفورد هايس

 ديمقراطي  )2000-1992(  بيل كلينتون -�7>ري  2 1881  جيمس غارفيلد

 -�7>ري  -2000  جورج بوش االبن -�7>ري  )1885-1881(  شستر آرثر



 

 

 

 أمريكا ومنإلى   تطور مجموع الصادرات والواردات األمريكية :2ملحق رقم 

  * $بالمليار"ةالالتيني

  
  

Aدراتـــــــــــــــــا��  

  السنـة        
  نطقةـالم

1997  1999  2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006  
 #8%9
ا�;�>
%  

 5.7 16.940 14.432 12.250 11.463 11.055 11.086 11.071 10.140 10.259  راييبـالك   

 7.3 16.962 14.287 13.208 12.707 11.248 10.357 10.678 10.196 8.990  الوسطى أمريكا

 2.5 53.774 42.204 35.061 27.120 28.645 36.293 36.689 34.112 14.140  الجنوبية أمريكا

 7.3 134.167 120.049 110.775 97.457 97.531 101.509 111.721 87.044 71.370  المكسـيك   

  5.8  221.834  190.972  171.294  148.748  148.495  159.245  170.159  141.492  133.766  المجمـوع 

                      وارداتــــــال  

  10.0  18,701  18,280  14,282  11,956  9,272  9,442  10,245  8,126  7,905  راييبـالك   

  5.6  14,357  13,743  13,431  12,697  12,141  11,403  12,068  11,357  8,764  سطىالو أمريكا

  12.1  99,002  89,336  70,438  53,410  46,574  44,662  48,981  37,127  35,526  الجنوبية أمريكا

  9.8  197,056  169,216  154,959  137,199  134,121  130,509  134,734  109,018  85,005   المكسـيك  

  10.2  329,117  290,575  253,110  215,263  202,108  196,015  206,029  165,627  137,200   المجموع   

  
  
  
  

                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

*David Colin Whitney Dubinsky Carl Derrick, 2007Latin America and the Caribbean Selected Economic 
 and Social Data ,US.Agency for Interntional Development, Washington, (October, 2007).pp.88-96.  
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<  )1889-1885(  جروفر كليفالند



 

 

    مختصرات لبعض الهيئات والمنظمات :    3ملحق رقم      

 
 
 

  United  States Agency for Inter  development  USAID  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

  Latin American Integration Association  LAIA  ة الالتينية االندماج األمريكيرابطة

 Central American Common Market CACM  السوق المشتركة ألمريكا الوسطى

 Caribbean Community and Common Market CARICOM  الجالية الكراييبية والسوق المشتركة

 Enterprise for the Americas Initiative EAI مشروع مبادرة األمريكيتين

 Common Market Council CMC مجلس السوق المشتركة

  Free Trade Area of the Americas FTAA منطقة التجارة الحرة لألمريكيتين

  General Agreement on Tariffs and Trade GATT االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة

  Inter-American Commission on Human  Rights IACHR لجنة حقوق اإلنسان األمريكية

 Inter-American Defense Board IADB الجدار الدفاعي  المشترك لألمريكتين

 Inter-American System IAS نظام األمريكيتين

 International Monetary Fund IMF صندوق النقد الدولي

 Latin American Free Trade Association LAFTA جمعية التجارة الحرة ألمريكا الالتينية

 Southern Cone Common Market Mercosur السوق المشترك للمخروط الجنوبي

 North American Free Trade Agreement NAFTA اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية

 Organization of American States OAS منظمة الدول األمريكية

لحرة ألمريكا الجنوبيةرابطة التجارة ا  South American Free Trade Association SAFTA 

مريكا الشمالية للتعاون في مجال أاتفاقية 
 العمل

The North American Agreement on Labour 
Cooperation 

NAALC 

 North American Agreement on Environmental اتفاقية أمريكا الشمالية للتعاون البيئي
Cooperation  

 NAAEC 

 Inter-American Development Bank IADB بنك التنمية األمريكي

رقيمنظمة دول الكراييب الش  Organization of Eastern Caribbean States OECS 

 Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC القوات المسلحة الثورية الكولومبية

 National Liberation Army ALN جيش التحرير الوطني

  the United Self-Defense Forces of Colombia  AUC  القوات المتحدة الكولومبية للدفاع عن النفس

  The Central Intelligence Agency  CIA  وكالة المخابرات المركزية

 Federal Bureau of Investigative  FBI  مكتب التحقيقات الفدرالي

 اإلسرائيلية للشؤون -اللجنة األمريكية 
  العامة

American Israel Public Affairs Committee 
AIPAC  



 

 

ACI PL480  ESF CSH   IMET DA  FMF OTHER >ع���نوع البرنامج    ا�  
  

  نوبيةــريكا الجــطقة أمــمن  الدولة
  149.07  3.06  1.98  11.82  0.80  16.40  7.94  16.80  90.27  بوليفيا

  567.79  4.12  99.20    1.70        462.77  كولومبيا

  49.95  3.13  0.99  6.69  0.30  0.15  12.90    25.79  اإلكوادور

  165.47  3.13  0.99  11.63  0.30  13.89  7.94  12.92  115.37  البيرو

  3.48            0.50    2.98  فنزويال

  1.87  0.05  0.99    0.83          األرجنتين

  26.28  0.05    7.98    9.32      8.93  البرازيل

  1.1    0.5    0.60          الشيلي

  12.09  3.07    3.79  0.25  2.00  2.98      البراغواي

  0.55    0.4    0.15          االرغواي

  طىـسيك وأمريكا الوسـلمك       ا           
  INCLE  

13.3    39.68  المكسيك
9  

3.23  1.25  14.89    1.24  73.68  

  1.73  1.73                كوستاريكا

  40.24  2.58  1.49  27.19  1.60  7.38        السلفادور

  51.55  3.73    10.90  0.35  11.68  5.95  18.03  0.99  غواتيماال

  55.09  4.04  0.99  21.61  1.10  13.34    14.01    الهوندوراس

  52.07  2.91  0.50  26.80  0.60  7.81  3.47  8.99  0.99  نيكاراغوا

  18.58  2.88  0.99  5.18  0.60    2.98    5.95  بنما

  Xا��	ا�� #&$; 
         PL4 

80  GH 
 AI  

  1.33    0.10    0.24          0.99  الباهاما

  2.12  1.72  0.20    0.20            بليز

  8.93            8.93        اكوب

  29.09  3.36  0.99  7.06  1.10  13  2.98        الدومينيكان-ج

  18.55  1.54  0.10  3.46  0.30      13.1       اغويان

  163.59  1.39  0.30  25.00  0.15  20.00    39.4  37.7    هايتي

  23.15  2.93  0.60  12.88  0.70  4.56        1.48  جاميكا

  1.51  1.26  0.10    0.15          سورينام

   رىـمية أخــرامج إقليــب                       
  8.93  الثيةــدود الثــادرة الحــمب

  2.98  ادـــافحة الفســمك

  6.65  مساعدات في إطار الحرب على اإلرهاب    

  23.03  مساعدات تتعلق بالهجرة والالجئين

  OAS 4.86مساعدات تنموية في إطار

  2.98    لدعم الديمقراطيةOASصندوق  



 

 

  : "167-166"ص ص ، 4 لملحق رقما

   األمريكية ألمريكا الالتينيةمختلف برامج المساعدة 
  "بالمليون دوالر "* 2005لسنة 

 
:YR�M ����ول  

 

ESF - Economic Support Fund دي M$*Bا c4=وق ا�=CE 

PL 480 - Emergency Food Aid =4 ��[eاI� 4 @.d@ة   

IMET - International Military Education and 
Training 

 ��ا�c.IJ^ g وا�$=ر+f ا��A�Jي

ACI - Andean Counterdrug Initiative رات=hا�� @i' A�� @+[+=�Bدرة ا >� 

FMF - Foreign Military Financing  hي ا��A�Jا� b+,�$ر�&ا�  

DA - Development Assistance @+,�C^ 4=ة �� 

CSH - Child Survival and Health @�,�Lور4 +@ ا� @iE 

 

رات حيث ددعم تستفيد منه خاصة بنما من خالل مبادرة مكافحة المخ*
  INCLE............................لها

  يةحدود مع كولومبيا بالرغم من أنها ال تدخل ضمن الدول االنديز
 

 ......................................... من صندوق$مليون13 تستفيد هايتي من مساعدات تقدر بحوالي *

GHAI   
                                                                                                                             دعم مبادرة مكافحة االيدز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ش، وقد قام الباحث بجمع هذه األرقام من عدة جداول تفصيليةامالمصدر هو المبين في اله: ملحوظة

                                                
- Connie Veillette ,&Others ,Op.Cit.

*   



 

 

 

    خريطة أمريكا الالتينية :5ملحق رقم 
 
  

  
  

 
 
  
  
 
 

  htm.newlatam/resource/ralph/history/college/com.wwnorton.www://http               :ا���Aر



 

 

  مريكا الالتينية في أتكتالت االقتصاديةال : 6ملحق رقم 
  
  

 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 htm.americlatine/202%partie/atlas~/fr.ens.geographie.www://http                  :ا���Aر

  



 

 

  
 
  

  أهم مناطق تركز التنظيمات الكولومبية المسلحة  : 7ملحق رقم       
  
  

 
 
  
  
 

A�49        :�رـا�colombiemdv/cartes/fr.tiquediploma-monde.www://http  



 

 

 والتعامالت غير مناطق إنتاج وطرق عبور المخدرات : 8رقم ملحق   

  المشروعة
  

 
  
 
 

A�ر  ـا��:                    amerlatdrogue/cartes/fr.diplomatique-monde.www://http 
 



 

 

  

  

  

  

  

  

 قائمة المصادر والمـــراجع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  اجع المرالمصادر وقائمة 
  ربية ــ بالع :أوال
  :الكتـب- 1
مركز الدراسات السياسية :القاهرة(دراسة في أصول العالقات اإلقليمية الدولية:تحليل النظم اإلقليميةإدريس محمد السعيد ،–1

  .)2001واإلستراتيجية، 
منشورات :بنغازي ،2طبعةال(قضايا منهاجية ومداخل نظرية:قراءات في السياسة المقارنةالبشير المغيربي محمد زاهي ،- 2

  ).1998جامعة قاريونس، 
  .)1997, األوروبي -مركز الدراسات العربي:باريس، 1بعةطال( ,صناعة القرار السياسي األمريكي,السليمي منصف- 3
 ).2001دار الجيل،:،بيروت2الطبعة(تحليل السياسة الخارجية،محمد السيد سليم –4
 ).1994سيناء للنشر،: القاهرة،1الطبعة( سوزان خليل :،ترجمة العالميالمعنى والقوة في النظامالعايدي زكي ،- 5

الشركة الوطنية للنشر :الطبعة الثانية،الجزائر(،التكتل واالندماج اإلقليمي بين الدول المتطورةالعربي إسماعيل ،- 6
  ).1981والتوزيع،

  ) .1985منشاة المعارف،:إلسكندريةا (أصول العالقات السياسية الدوليةمهنا محمد نصر ،  . النبراوي فتحية–7
    ).2005،مكتبة العبيكان:الرياض(فاضل جتكر : ، ترجمة والسياسة الخارجيةاألخالق، اليت مرغريت.آي سميث كارن- 8
 ،1 الطبعة(أمل الشرقي:  ترجمةاألولية األمريكية ومتطلباتها اإلستراتيجية:رقعة الشطرنج الكبرىبريجنسكي زبغنيو ،- 9

  .)1999هلية للنشر والتوزيع، األ : عمان
  ).2004دار الكتاب العربي،:بيروت(عمر االيوبي : ،ترجمةالسيطرة على العالم أم قيادة العالم:االختيار ــــــــ،- 10
عمادة شؤون المكتبات :الرياض(محمد بن احمد مفتي،محمد السيد سليم:،ترجمةتفسير السياسة الخارجيةجنسن لويد ،–11

  .)1989 ، جامعة الملك سعود
 امن أجل تأصيل العقالنية والديمقراطية واإلبداع تحدي: 21،كتاب األصول الفكرية لإلستراتيجية األمريكية:دوالر شريف- 12

   ).2005مكتبة مدلولي،:القاهرة (للهيمنة األمريكية
  .)1982مصرية،مكتبة االنجلو :القاهرة،1الطبعة(محمود نافع :،ترجمةتحليل العالقات الدوليةدويتش كارل ،–13
الكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم ألبحاث السالم  : التسلح ونزع السالح واألمن الدولي، وآ خرون روزاس ماريا كريستينا- 14

  . )2005مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت(  عمرااليوبي ،وترجمة حسن حسن  الدولي،
 األهراممركز :،القاهرة1بعةطال(رضا خليفة :ترجمة امريكا العالمي،الجذور الفريدة لدور:من الثروة الى القوة:زكريا فريد- 15

  .)1999 للترجمة والنشر،
  ،القاهرة2الطبعة(محمد علي ناصف:نظمي لوقا،مراجعة:، ترجمةكيف تحكم أمريكاسكيدمر ماكس ، كارتر وانك مارشال ، - 16
  .)1988الدولية للنشر والتوزيع، الدار
المؤسسة العربية للدراسات :بيروت(هشام عبد اهللا:،ترجمةالفكر السياسي األمريكيشارد ، ستيفنز ريت.فريش نورتون - 17

 .)1991والنشر،

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،:االسكندرية (،مرجعيات الفكر التنموي وامتداداتها المعاصرةفيصل يونس عبد الزهرة -18
2002(.  

   ).  2001مكتبة الشروق،: ،القاهرة( الجزء األول ،كيةاإلمبراطورية األمريكالرك رامزي وآخرون ،- 19
  المؤسسة :،بيروت1الطبعة(المنهج-النظرية-النموذج المعرفي:ابستمولوجيا السياسة المقارنةمحمد عارف نصر ، - 20

  ).2002الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
  .) 2003مكتبة العبيكان،:،الرياض1الطبعة(ي محمد توفيق البجيرم:،ترجمةمفارقة القوة األمريكيةناي جوزيف ، –21



 

 

  .)2001المركز الثقافي العربي،:،الدار البيضاء1الطبعة(اشكالية األلفية الجديدة :اتجاهات العولمة ولد اباه السيد ،- 22
 وم،الدار العربية للعل:، بيروت1الطبعة ( االشكاالت الفكرية واالستراتيجية2001 سبتمبر11عالم ما بعد ـــــــ،- 23

2004.( 

   .)1985دار الكتاب العربي،:بيروت (النظرية في العالقات الدوليةيوسف حتي ناصيف ،- 24
 

  : ا���Zت وا��ور��ت-2
 .)2003جانفي(،101 ، عددالسياسة الدولية، "أخطاء التحالف:أمريكا- كولومبيا: " الشرقاوي يسرى-1
ابريل (،152،عددالسياسة الدولية،"تمردفي الفناء الخلفي..عراقأمريكا الالتينية والحرب االمريكية على ال:"ــــــــ -2

2003.(   
   ).2003جويلية(،153،عددالسياسة الدولية،"هل أخفق اليسار مجددا في أمريكا الالتينية:"ــــــــ –3
  ).2003أكتوبر(،154،عددالسياسة الدولية،"حدود ساخنة وملفات متجددة:المكسيك وأمريكا :"ــــــــ –4
   ).2004جويلية(، 157 ،عددالسياسة الدولية،"إعادة فتح الملف النووي في أمريكا الالتينية:البرازيل " :ــــــــ –5
 .)2004أبريل(،156،عددالسياسة الدولية،"هزيمة الديمقراطية في أمريكا الالتينية؟:هايتي":ــــــــ –6

  ).2005جويلية(،161،عددالسياسة الدولية،"ة الخارجيةالثابت والمتغير في سياسة الواليات المتحد:"الشوربجي منار- 7
  ).1989اكتوبر(، 98،عددالسياسة الدولية،"المأزق االمريكي في بنما:" العمله أحمد مصطفى–8
  ،306،عددالمستقبل العربي مجلة،"المشهد االقتصادي في الواليات المتحدة وتداعياته على سياستها الخارجية":حافظ زياد - 9
  .)2004اوت(

   ).2000نوفمبر( ،103،عددالثقافة العالميةمجلة خالد الفيشاوي،:،ترجمة"هل حكم على أمريكا الالتينية بالتخلف:"حاكم بيتر- 10
 ).2002شتاء(،105 ،عددوسطألشؤون ا، "النظام الدولي والخيارات االمريكية الجديدة:"حنا الياس- 11

مارس ( ،325 ،عدد المستقبل العربي،" تفسيرات ومفاهيم: األمريكيدولة األمن القومي وصناعة القرار :"سليمان منذر - 12
2006.( 

جويلية (،153،عددالسياسة الدولية،"االزمة العراقية نموذجا:دور الدين في السياسة الخارجية االمريكية:" عبد الشافي عصام- 13
2003.( 

،  السياسة الدولية، "إسرائيل- دراسة حالة اليابان:لثر العامل الخارجي على السياسات الخارجية للدوأ ":عاطي بدرعبد ال - 14
  ).2003 جويلية( ،153عدد
               127 ،عددالسياسة الدولية،"مستقبل السياسة الخارجية للواليات المتحدة تجاه األمريكيتين":عبد العزيز عالء السيد - 15
  ).1997جانفي (

  ).2004أكتوبر (158 ،عددالسياسة الدولية،"يارهوغو شافيز والسباحة ضد الت:"عبد الفتاح بشير- 16
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  :داول والمخططات البيانيةـفهرس الج
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